W związku z zapytaniami otrzymanymi z funduszy inwestycyjnych, poniżej przekazujemy odpowiedzi
na zadane pytania.
1. Jakie Zarząd ma zamierzenia wobec umowy dzierżawy serwisów internetowych.
Zarząd w 2 kwartale 2017 r. zintensyfikował działania promocyjne i reklamowe mające na celu
pozyskanie klientów na rynkach zagranicznych dla dzierżawionych serwisów chmiuro.pl oraz
scrumeasy.pl przeznaczając na ten cel dodatkowe środki finansowe.

2. Z iloma startupami Zarząd prowadzi rozmowę o uruchomieniu rozwiązań informatycznych.
Aktualnie nie są prowadzone żadne rozmowy. W przypadku rozpoczęcia rozmów z potencjalnym
klientem spółka opublikuje stosowny raport. Na chwilę obecną planowane są 3 nowe duże wydania
dla serwisów (chmiuro, scrumeasy, przyjdztu) Rozbudowa serwisów była konieczna i jest realizowana
na podstawie zgłoszeń użytkowników
3. Czy Zarząd planuje przedstawianie wyników finansowych z podziałem na konkretne
produkty/usługi.
Zarząd na bieżąco prowadzi analizę struktury przychodów. Jeżeli w wyniku tej analizy zauważy
pojawienie się nowego trendu, który wskazywałby na możliwe kierunki rozwoju (potencjalnie
przyszłościową grupę produktów/usług), to nie wyklucza segmentowania przychodów, aby umożliwić
inwestorom ocenę wpływu zmieniającej się struktury przychodów na wycenę i rozwój spółki.
4. Jak przebiega proces realizacji startupu przez JWA.
Poszczególne warunki współpracy są określane indywidualnie na podstawie parametrów
dostosowanych dla danego przedsięwzięcia. Głównym wyznacznikiem rozpoczęcia współpracy jest
innowacyjny charakter usługi/produktu. Rozpoczęcie negocjacji, jak również uzgodnienie warunków
umowy stanowi informację poufną Spółki w rozumieniu rozporządzenia MAR i podlega
obowiązkowemu przekazywaniu do wiadomości publicznej, z zachowaniem przepisów ww.
rozporządzenia.
5. W jaki sposób Zarząd spółki zapewnia fundusze na rozwój startapów.
Fundusze na działalność poszczególnych startapów są zapewniane ze środków własnych Spółki
6. Opublikowane wyniki za 1Q są powyżej oczekiwać czy w związku z tym zarząd zamierza
dokonać korekty prognoz
Spółka założyła konserwatywną prognozę wyników na 2017 rok. Prognoza dopasowana jest do
warunków funkcjonowania Spółki w kolejnych kwartałach roku. Jeżeli realizowane w kolejnych
kwartałach przychody będą wyprzedzająco przekraczały prognozę roczną, Zarząd rozważy
skorygowanie prognoz.
7. Z czego wynika wzmożona rekrutacja do pracy w JWA.
Zapotrzebowanie na nowych pracowników związane jest z aktualnie realizowanymi umowami,
zleceniami oraz zapytaniami kierowanymi do spółki przez potencjalnych pracowników. Aby
skutecznie realizować strategię dynamicznego zwiększania przychodów konieczne są również
dodatkowe zasoby.

