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Szanowni Państwo!
Po trudnym dla i3D roku 2012 pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł wiele pozytywnych wydarzeń w
działalności Grupy. W okresie tym pozyskaliśmy i rozpoczęliśmy realizację kilku ważnych projektów, w tym
także na rynkach zagranicznych. Dzięki współpracy z saudyjską firmą Alwasaet, której nawiązanie jest
efektem naszych intensywnych działań podejmowanych już w ubiegłym roku, zdobywamy kolejnych – obok
Saudi Aramco – klientów na rynkach Bliskiego Wschodu. Tylko w I kwartale podpisaliśmy dwie umowy na
realizację projektów w Arabii Saudyjskiej, negocjujemy także kolejne kontrakty z nowymi, potencjalnymi
klientami w tym kraju.
Na rynkach Dalekiego Wschodu – dzięki partnerstwu z Jeffrey’em Shaw - z sukcesem zakończyliśmy
innowacyjny projekt dla Hong Kong Maritime Museum. Wierzymy, iż udana realizacja tego przedsięwzięcia
będzie najlepszą wizytówką i rekomendacją naszych produktów oraz usług dla kolejnych klientów z rynku
azjatyckiego, o których intensywnie zabiegamy.
Bez cienia wątpliwości możemy już dziś powiedzieć, iż Grupa i3D staje się firmą działającą globalnie –
firmą cenioną wśród klientów m.in. z Niemiec, Holandii, krajów Bliskiego Wschodu. Mamy silnych
partnerów na rynkach azjatyckich, obecnie zdobywamy cenne kontakty biznesowe w Australii oraz Ameryce
Południowej. Dążymy także do umocnienia naszej pozycji na rynkach europejskich, m.in. w Norwegii,
stanowiącej dla nas atrakcyjny obszar działalności w zakresie rozwiązań dla branży oil&gas.
Jednocześnie pracujemy nad tworzeniem własnej oferty produktowej w oparciu o autorskie, innowacyjne
rozwiązania, takie jak InterEdu, e-Fizjologia, czy wersja licencyjna oprogramowania Quazar3D. Działania te
pozwolą nam ulepszyć i wzmocnić nasz dotychczasowy model biznesowy, oparty w głównej mierze na
działalności o charakterze usługowym. Wdrażane zmiany umożliwią stopniowe przechodzenie w kierunku
modelu produktowego, zamierzamy jednak zachować i nadal kontynuować działalność związaną z realizacją
unikalnych przedsięwzięć na zlecenie konkretnych klientów. To właśnie dzięki takim projektom –
realizowanym na potrzeby indywidualnych kontrahentów i3D – powstały innowacyjne idee, a na ich bazie
rozwiązania, które dziś mogą stać się pełnowartościowymi produktami dla innych podmiotów z
różnorodnych branż.
Wszystkie przytoczone wyżej wydarzenia oraz działania podejmowane przez nas w I kwartale br., jak
również uzyskane w tym okresie dodatnie wyniki finansowe, dają podstawy do pozytywnej oceny
perspektyw dla Grupy i3D na rok 2013. Jesteśmy przekonani, iż najtrudniejszy czas mamy już za sobą, a
wszystkie pozytywne wydarzenia – nowi partnerzy biznesowi na ważnych dla i3D rynkach, nowe i liczne
kontrakty pozyskane w ostatnich miesiącach – są efektem ważnych i potrzebnych decyzji biznesowych,
podejmowanych przez nas w roku 2012. Wyrażamy głęboką nadzieję, iż dzięki tym wszystkim, pozytywnym
zmianom aktualnie dokonującym się w Grupie i3D, nasi Akcjonariusze w nieco inny sposób spojrzą i ocenią
miniony, bez wątpienia trudny dla wszystkich rok i obdarzą nas zaufaniem oraz wsparciem na kolejne
miesiące i lata działalności i3D.
W imieniu zarządu oraz całego zespołu i3D serdecznie zapraszam do lektury niniejszego raportu.

Jacek Jędrzejowski
Prezes Zarządu i3D SA
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1. Wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał
2013 roku wraz z danymi porównawczymi
1.1. Przychody
W I kwartale 2013 roku Grupa i3D uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w
wysokości 2 221 316,50 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku 2012 skonsolidowane przychody
Grupy i3D były niższe o 14,8%.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI
PLN w tys.
3 000,00 PLN
2 500,00 PLN
2 000,00 PLN
1 500,00 PLN
1 000,00 PLN
500,00 PLN
- PLN
01/01/2012-31/03/2012

01/01/2013-31/03/2013

Tabela 1 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy i3D za I kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze
Okres
Waluta
Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży i zrównane z nimi

01/01/2013 – 31/03/2013

01/01/2012 – 31/03/2012

PLN

PLN

2 221 316,50

2 605 690,49

ZMIANA %

-14,8%

Źródło: i3D

1.2. Wyniki finansowe
W I kwartale 2013 roku Grupa i3D odnotowała dodatnie wyniki finansowe. Oznacza to istotną poprawę w
stosunku do analogicznego okresu roku 2012, kiedy to – w związku z ważnymi inwestycjami dokonywanymi w
Grupie oraz sytuacją rynkową niezależną od i3D – odnotowano stratę netto w wysokości 333,4 tys. PLN.
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Szczegółowe informacje na temat czynników kształtujących wynik finansowy I kwartału 2013 roku zostały
przedstawione w rozdziale 2 niniejszego raportu.

WYNIKI FINANSOWE I ZRÓWNANE Z NIMI
Zysk(strata) ze
sprzedaży

Zysk(strata) z
działalności
operacyjnej

Zysk(strata)
brutto

Zysk(strata)
netto

161,46

57,12

32,44

PLN w tys.

200,00 PLN

120,85

01/01/2013-31/03/2013

100,00 PLN
01/01/2012-31/03/2012
- PLN
-100,00 PLN
-200,00 PLN
-333,45
-300,00 PLN

-471,69

-365,91

-416,32

-400,00 PLN
-500,00 PLN

Tabela 2 Skonsolidowane wyniki Grupy i3D za I kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze
Okres

01/01/2013 – 31/03/2013

01/01/2012 – 31/03/2012

PLN

PLN

Zysk (strata) ze sprzedaży

120 846,43

-471 687,48

Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

161 462,82

-365 908,73

57 116,38

-416 320,14

32 440,48

-333 451,07

Waluta

Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Źródło: i3D
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1.3. Zatrudnienie
Na dzień 31 marca 2013 roku zatrudnienie w Grupie i3D wynosiło 52 osoby. Zmniejszenie zatrudnienia w
stosunku do stanu z poprzedniego okresu jest efektem naturalnej fluktuacji pracowników oraz optymalizacją
form zatrudnienia. Proces rekrutacyjny w Grupie prowadzony jest w sposób ciągły, stale zwiększa się także
liczba współpracowników.

ZATRUDNIENIE

60
50
40
30
20
10
0
31/03/2012

30/06/2012

30/09/2012

31/12/2012

31/03/2013

Tabela 3 Zatrudnienie w Grupie i3D

Stan na dzień
Liczba pracowników

31/03/2012
61

30/06/2012
61

30/09/2012
62

31/12/2012
55

31/03/2013
52

Źródło: i3D

6|Strona

i3D S.A.

www.i3D.pl

RAPORT za I kwartał 2013 roku
1.4. Zbiorcze zestawienie jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych
Tabela 4 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy i3D za I kwartał 2013 roku wraz z danymi porównawczymi

Dane skonsolidowane w PLN
Wybrane dane finansowe

01/01/201331/03/2013
2 221 316,50

01/01/201231/03/2012
2 605 690,49

1

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

2

Zysk (strata) ze sprzedaży

120 846,43

-471 687,48

3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

161 462,82

-365 908,73
-416 320,14

4

Zysk (strata) brutto

57 116,38

5

Zysk (strata) netto

32 440,48

-333 451,07

6

Amortyzacja

233 360,07

312 606,15

7

Kapitał własny

2 978 393,89

4 461 442,99

8

Zobowiązania długoterminowe

54 175,31

61 241,77

9

Zobowiązania krótkoterminowe

6 036 039,54

4 225 290,08

101 756,68

931 998,30

10

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

11

Należności długoterminowe

13 182,47

0,00

12

Należności krótkoterminowe

354 532,06

1 230 016,06

Źródło: i3D
Tabela 5 Wybrane jednostkowe dane finansowe i3D S.A. za I kwartał 2013 roku wraz z danymi porównawczymi

Dane jednostkowe w PLN
Wybrane dane finansowe

01/01/201331/03/2013
1 962 718,72

01/01/201231/03/2012
2 878 960,39

1

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

2

Zysk (strata) ze sprzedaży

107 854,89

-13 498,30

3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

121 480,44

53 001,52

4

Zysk (strata) brutto

48 172,90

22 797,12

5

Zysk (strata) netto

34 257,90

15 332,12

6

Amortyzacja

99 013,66

246 883,22

7

Kapitał własny

6 527 959,33

6 683 445,32

8

Zobowiązania długoterminowe

9

Zobowiązania krótkoterminowe

10

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

11

Należności długoterminowe

12

Należności krótkoterminowe

54 175,31

61 241,77

5 470 212,50

2 780 530,03

3 452,04

607 396,15

13 182,47

0,00

1 290 184,58

870 576,24

Źródło: i3D
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2. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe –
komentarz Zarządu
W I kwartale 2013 roku Grupa i3D osiągnęła przychody z realizacji ważnych projektów, w tym zleceń
wykonanych dla klientów zagranicznych.
W okresie tym zakończony został projekt dla Hong Kong Maritime Museum. W jego ramach zespół i3D
stworzył wielkoformatową instalację, opartą o fotorealistyczną wizualizację cennego malowidła1. Instalacja
działa w oparciu o oprogramowanie Quazar3D. Niniejsze przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy
współpracy z Jeffrey’em Shaw – pionierem technologii VR na świecie i partnerem biznesowym i3D na rynkach
Dalekiego Wschodu.
W I kwartale br. Spółka uzyskała również przychody z realizacji projektu na zlecenie Alwasaet (Arabia
Saudyjska), którego przedmiotem była dostawa i instalacja dla Uniwersytetu w Rijadzie systemu projekcji
trójwymiarowej w oparciu o oprogramowanie Quazar3D. Realizacja tego projektu jest pierwszym efektem
współpracy, nawiązanej przez i3D z saudyjską firmą (więcej informacji na ten temat znaleźć można w punkcie
3 niniejszego raportu).
Na przychody I kwartału 2013 roku wpływ miało również zakończenie i rozliczenie kontraktu z ASP w Łodzi,
dla której i3D wykonała „wirtualny wybieg”. Projekt został zrealizowany w ramach największej inwestycji w
historii łódzkiej ASP, obejmującej budowę oraz wyposażenie dwóch nowych budynków - Centrum Nauki i
Sztuki oraz Centrum Promocji Mody2.
W I kwartale br. i3D wykonała także inne, mniejsze projekty, m.in. dla nkt cables, Urzędu Miasta Gliwice.
Przychody ze sprzedaży w analizowanym okresie osiągnęła także spółka i3D Network, która w I kwartale br.
zrealizowała m.in. kampanię reklamową dla koncernu The Coca-Cola Company.
Pierwszy kwartał 2013 roku Grupa i3D zakończyła dodatnim, skonsolidowanym wynikiem finansowym na
wszystkich poziomach działalności (od zysku na sprzedaży do zysku netto). Oznacza to wyraźną poprawę w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to – z uwagi na podejmowane w Grupie
inwestycje, m.in. w i3D Network oraz prace nad wersją licencyjną Quazar3D – Grupa odnotowała stratę na
działalności operacyjnej w wysokości 366 tys. zł (strata netto wyniosła 333,5 tys. zł). Należy podkreślić, iż
Grupie i3D udało się wypracować dodatnie wyniki finansowe pomimo realizacji w tym okresie dużych
projektów (m.in. dla Kopalni Soli „Wieliczka”), które absorbują w znacznej mierze zasoby Grupy (przede
1
2

Materiał filmowy, pokazujący efekty zrealizowanego projektu: http://www.youtube.com/watch?v=5zhBeHipnsE
Więcej informacji na temat niniejszego projektu znaleźć można w raporcie okresowym i3D za III kwartał 2012 roku.
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wszystkim zasoby ludzkie), a których zakończenie i rozliczenie przypada w większości na III i IV kwartał
2013 roku. W przychodach kolejnych kwartałów pojawią się także realizacje innych, ważnych zleceń,
pozyskanych przez i3D w ostatnich miesiącach (m.in. Alwasaet – aplikacje edukacyjne, Becker-Warkop),
Spółka cały czas negocjuje również kolejne, istotne kontrakty do realizacji zarówno na bieżący rok, jak i
kolejne lata. Poprawa wyników Grupy w I kwartale 2013 roku stanowi więc wyraźny sygnał, iż po trudnym
roku 2012, zakończonym zarówno dla i3D S.A. jak i całej Grupy ujemnym wynikiem finansowym, obecny
powinien przynieść wyraźne, pozytywne efekty poczynionych wcześniej inwestycji oraz prowadzonych
rozmów w zakresie pozyskania ważnych dla Spółki zleceń.
i3D S.A. nie publikuje obecnie prognoz finansowych.

3. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej
działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań
Dzięki współpracy nawiązanej z ważnym partnerem biznesowym na rynkach wschodnich – saudyjską firmą
Alwasaet – Grupa i3D rozpoczęła w I kwartale 2013 roku realizacje kontraktów dla kolejnych – obok Saudi
Aramco – klientów z Bliskiego Wschodu.
Alwasaet jest firmą oferująca zaawansowane technologicznie systemy szkoleniowe, w tym symulatory oraz
systemy e-learning. Współpracuje z wieloma uczelniami i firmami z branży petrochemicznej, posiada swoje
przedstawicielstwa m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Katarze. Podpisana z Alwasaet umowa o
współpracy daje więc i3D nowe możliwości działania na wymagających rynkach arabskich. Jej pierwszym,
wymiernym efektem było zawarcie już w styczniu br. kontraktu na dostawę i instalację jaskini wirtualnej
rzeczywistości (systemu projekcji obrazu 3D na wielu ścianach, umożliwiającego pełną symulację wirtualnych
obiektów w skali rzeczywistej) dla Uniwersytetu w Rijadzie (Arabia Saudyjska). Zainstalowany na uczelni
system działa w oparciu o autorski software Grupy – Quazar3D, a technologia wirtualnej rzeczywistości
będzie wykorzystywana przez uczelnię w szkoleniach studentów z zakresu medycyny. W ramach partnerstwa
z Alwasaet Grupa i3D pozyskała także kontrakt na realizację projektu dla King Abdulaziz Centre for World
Culture (Arabia Saudyjska). Obejmuje on wykonanie 50 interaktywnych aplikacji edukacyjnych (gier
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 3 do 16 lat), a udana realizacja niniejszego
zlecenia daje Spółce możliwość otrzymania zamówień na wykonanie kolejnych aplikacji.
Obok projektów w obszarze edukacji Grupa i3D działa równie aktywnie w zakresie rozwiązań dla sektora
kultury i rozrywki, realizując m.in. innowacyjne przedsięwzięcia dla muzeów w kraju oraz za granicą. W I
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kwartale 2013 roku Spółka zakończyła realizację projektu dla Hong Kong Maritime Museum (opisywanego
m.in. w raporcie okresowym za IV kwartał 2013 roku oraz w Biuletynie i3D nr 1/2013) oraz pozyskała kolejny,
istotny kontrakt z Kopalnią Soli "Wieliczka". Projekt dla Wieliczki ma na celu włączenie w trasę turystyczną
kopalni soli w Wieliczce dwóch komór - Kazanów i Lill Górna - przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
multimedialno-wystawienniczych. Przykładowe elementy koncepcji, opracowanej przez i3D na potrzeby
niniejszego przedsięwzięcia, obejrzeć można na stronie internetowej Spółki w zakładce "Case studies".
W I kwartale 2013 roku i3D miała także okazję zaprezentować swoje rozwiązania przedstawicielom
norweskiej branży oil&gas (w tym dużym koncernom państwowym). Spółka posiada bogate doświadczenie
w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu systemów edukacyjnych, programów instruktażowych
oraz bezpieczeństwa w przemyśle petrochemicznym. Obecnie kontynuowane są – zapoczątkowane w trakcie
wizyt w Oslo – rozmowy na temat realizacji projektów dla tych firm.
Spółka i3D Network, zarządzająca projektem „Flooid”, zrealizowała w I kwartale 2013 roku kampanię
reklamową dla koncernu The Coca-Cola Company. Na swoich podłogach interaktywnych, zainstalowanych w
sieci Multikino w całej Polsce, spółka zaprezentowała także autorski, interaktywny plakat, promujący
działalność Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) 3 . Akcja promocyjna została przeprowadzona z okazji
Światowego Dnia Wody, a i3D Network – jako partner PAH - postanowiła w ten sposób wesprzeć wieloletnie
działania Fundacji w zakresie zapewniania dostępu do wody pitnej najbardziej potrzebującym mieszkańcom
Afryki. W I kwartale br. spółka zaprezentowała się także podczas branżowej Gali Mobility Trends 2012, na
której wręczone zostały nagrody za najlepsze produkty i usługi telekomunikacyjne. i3D Network była
patronem medialnym tej uroczystości.
Równolegle z realizacją innowacyjnych, unikalnych projektów na zlecenie poszczególnych klientów, i3D
pracuje nad stworzeniem oferty własnych produktów w oparciu o autorskie rozwiązania, będące efektem
poczynionych dotychczas przez Grupę inwestycji w R&D. Takie projekty jak InterEdu, czy e-Fizjologia, które
tworzone były przez i3D jako rozwiązania dedykowane określonemu klientowi, mogą z powodzeniem – po
odpowiednim ich dostosowaniu – znaleźć swoich nabywców także w innych branżach. Działania, mające na
celu stworzenie takiej oferty produktowej, obejmują m.in. przygotowanie kompleksowej strategii
marketingowej dla każdego z rozwiązań, stworzenie dokumentacji produktowej, utworzenie podstron
dedykowanych poszczególnym produktom na stronie internetowej Spółki lub stworzenie dla nich oddzielnych
stron www, pozycjonowanie produktów w sieci. Obecnie Grupa prowadzi prace w zakresie marketingu
Quazara3D. Przygotowywane są aktualizacje strony internetowej produktu, prezentacje, filmy, tutoriale, itp.
3

http://www.youtube.com/watch?v=iT8Jm5hjf74&feature=youtu.be
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Nowe materiały zostaną udostępnione na stronie www.quazar3d.com w maju i czerwcu br. W najbliższym
czasie zostanie także rozpoczęta realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Akademia Quazar3D”, do którego
Spółka pozyskuje obecnie partnerów wśród uczelni wyższych. W ramach projektu i3D prowadzić będzie m.in.
szkolenia z zakresu wykorzystania Quazara3D w obszarze edukacji.
Działalność Grupy i3D oraz oferowane przez nią innowacyjne produkty po raz kolejny znalazły uznanie wśród
kapituły konkursu Laval Virtual Awards 2013. Po wyróżnieniu projektu e-Fizjologia w roku 2012, jury
tegorocznej edycji konkursu doceniło projekt InterEdu4, który został uznany za najlepsze rozwiązanie w
kategorii „Inżynieria, serwis i szkolenia”. Kapituła Laval Virtual Awards przyznaje nagrody za najlepsze,
światowe rozwiązania z obszaru wirtualnej rzeczywistości i technologii konwergencyjnych. Spółka i3D - jako
jedyna polska firma - została wyróżniona w konkursie, do którego startują największe, międzynarodowe
projekty. Nagrody zostały wręczone 24 marca br. podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w trakcie
trzydniowej konferencji Laval Virtual we Francji.
W I kwartale 2013 roku Grupa i3D została także laureatem nagrody „Gliwicki Lew”, przyznawanej corocznie
przez Prezydenta Miasta Gliwice liderom firm bądź instytucji działających na terenie Gliwic.
W marcu br. ukazał się drugi numer „Biuletynu i3D” – publikacja dostępna jest w formie elektronicznej na
stronie internetowej spółki www.i3d.pl (dział „Relacje inwestorskie”). Można także dokonać jej subskrypcji za
pośrednictwem ww. strony. Kolejny numer Biuletynu ukaże się w drugiej połowie maja br.

4

Nagrodzony projekt InterEdu to unikalna na skalę światową biblioteka aplikacji VR z zakresu edukacji. W jego ramach
stworzono m.in. interaktywne pomoce dydaktyczne takie jak symulatory maszyn i urządzeń, symulacje procesów,
zjawisk fizycznych itp. Projekt powstał na zamówienie Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału (w tym ponad 20 profesorów i 160 doktorów).
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4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na
ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej i3D wchodziły następujące podmioty:

i3D S.A.
Spółka holdingowa, w ramach której prowadzona jest podstawowa działalność Grupy. i3D S.A. jest liderem
branży nowych technologii w obszarze interaktywnej grafiki 3D. Zajmuje się implementacją technologii VR w
aplikacjach użytkowych tworzonych dla biznesu.
Prezes Zarządu – Jacek Jędrzejowski
Wiceprezes Zarządu – Arkadiusz Patryas

i3D Inc.
Zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych spółka zależna pełni rolę przedstawicielstwa Grupy i3D na rynku
amerykańskim. Zadaniem spółki jest pozyskiwanie Klientów w USA. W lipcu 2011 roku spółka pomyślnie
przeszła proces rejestracji w dwóch bazach rządowych Central Contractor Registration (CCR) oraz Online
Representations and Certifications Application (ORCA). Dzięki rejestracji w CCR i ORCA rząd USA został
poinformowany o istnieniu oraz możliwości korzystania z właściwych usług oferowanych przez i3D Inc.
Rejestracja otwiera spółce drzwi do ubiegania się o kontrakty nie tylko dla rządu, armii, ale też dla agencji
rządowych typu NASA czy NIH (National Institutes of Health). Spółka i3D S.A. posiada 98,74% udziałów w
kapitale i3D Inc. oraz 67% udziału w zysku.
Prezes spółki – Earl J. Dodd.

Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości Sp. z o.o.
Spółka LWR to badawcze serce Grupy. Spółka funkcjonuje jako centrum kompetencyjne i badawczorozwojowe, w ramach którego pracownicy i3D, naukowcy oraz studenci prowadzą prace badawczorozwojowe oraz szkolenia w zakresie rozwoju i zastosowania zaawansowanych technologii wirtualnej
rzeczywistości. Współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi w USA i Polsce, umożliwia wymianę
doświadczeń, wsparcie w prowadzonych przez LWR pracach badawczych oraz dostęp do najnowszych
światowych rozwiązań z obszaru HighTechVR. W ramach spółki realizowane są m.in. takie projekty jak
eMiasto (internetowa platforma w postaci interaktywnej mapy miasta), Wirtualne lustro. Spółka i3D S.A.
posiada 99,98% udziałów w LWR Sp. z o.o.
Prezes spółki – Jacek Jędrzejowski
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i3D Science Sp. z o.o.
Spółka powołana została w celu realizacji projektu „Edukacja Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Celem działania spółki jest tworzenie interaktywnych aplikacji
edukacyjnych 3D oraz opracowywanie tego typu produktów dla szkół i uczelni. Spółka pracuje m.in. nad
opracowaniem prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości, pomocnych w
kształceniu nie tylko studentów nauk medycznych, weterynarii i biologii, lecz także uczniów liceów, młodych
lekarzy praktyków, specjalistów i naukowców. Jednym z pierwszych realizowanych projektów było
stworzenie zestawu ćwiczeń w formie interaktywnych animacji 3D symulujących procesy fizjologiczne
pokazywane w doświadczeniach na zwierzętach – e-Fizjologia. Spółka i3D S.A. posiada 99,69% udziałów w i3D
Science Sp. z o.o.
Prezes spółki - Jacek Jędrzejowski

i3D Network S.A.
Spółka buduje na terenie całej Polski, zarządzaną przez Internet w systemie Digital Signage, największą sieć
interaktywnych nośników reklamowych II generacji (reklamowych podłóg interaktywnych) Flooid.
Proponowane przez i3D Network rozwiązanie pozwala na dynamiczne zarządzanie treścią, jak najbardziej
efektywne planowanie i pomiar kampanii reklamowych. Interaktywny Nośnik Reklamowy Flooid to
urządzenie pozwalające na wyświetlanie obrazu na dowolnej powierzchni, podłodze, ścianie, czy chociażby
interaktywnym stole, które będą reagowały na ruch przechodzących ludzi. Przewagą konkurencyjną INR
Flooid jest autorskie oprogramowanie i nowe rozwiązania sprzętowo technologiczne (czujniki laserowe).
Spółka i3D S.A. posiada 99,99% udziałów w i3D Network S.A.
Prezes spółki – Arkadiusz Patryas

i3D Home Sp. z o.o.
Interaktywny portal nieruchomości to internetowy kreator mieszkań - pierwszy tego typu w Polsce portal
umożliwiający wirtualne spacery 3D po nowobudowanych mieszkaniach oraz aranżację mieszkań online.
Użytkownik może wybrać z bazy ofert lub samemu zbudować wymarzone mieszkanie a następnie je
wirtualnie umeblować, pomalować i wyposażyć w sprzęt AGD, itp. Dostępne są wersje polska oraz hebrajska.
Spółka zarządza portalem www.ihome.pl oraz jest właścicielem marki iHome. Spółka i3D S.A. posiada 99,43%
udziałów w i3D Home Sp. z o.o.
Prezes spółki - Arkadiusz Patryas
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i3D Med Sp. z o.o.
Spółka została powołana w celu realizacji projektu „Portal Informacji Medycznych”. Projekt zakłada
stworzenie funkcjonalnego portalu, na którym użytkownicy gromadzić będą informacje medyczne na własny
użytek. Informacje te będą mogły być udostępniane lekarzom w celu szybszego zapoznania się z historią
pacjenta oraz postawienia diagnozy. Jedną z funkcjonalności portalu byłoby również wykrycie potencjalnych
konfliktów pomiędzy grupami leków przepisywanych przez różnych lekarzy. Portal docelowo ma być
dostępny również na urządzenia mobilne. Spółka i3D S.A. posiada 99,50% udziałów w i3D Med Sp. z o.o.
Prezes spółki – Jacek Jędrzejowski

Simmersion GmbH
Przedmiotem działalności zarejestrowanej w Austrii spółki jest produkcja, rozwój, dystrybucja i serwisowanie
symulatorów lotu oraz powiązanych urządzeń technicznych, a także badania w tych dziedzinach. Simmersion
to inicjatywa, do której i3D została zaproszona jako firma mogąca wnieść unikalną funkcjonalność w zakresie
grafiki czasu rzeczywistego używanej w symulatorach. Przy wykorzystaniu Quazara3D spółka będzie
opracowywać symulacje procedur w sytuacjach awaryjnych na przykładzie wybranych lotnisk na świecie.
Celem projektu jest opracowanie R&D w powyższym zakresie oraz produkcja zaawansowanych graficznie, ale
jednocześnie prostych w obsłudze symulatorów lotniczych - w szczególności helikopterów.
Spółka i3D S.A. posiada 50,00% udziałów w Simmersion GmbH.
Prezes spółki - Arkadiusz Patryas

5. Struktura akcjonariatu emitenta na dzień sporządzenia raportu
Struktura akcjonariatu i3D S.A. (ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ)
na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:
Tabela 6 Struktura akcjonariatu i3D S.A. na dzień sporządzenia raportu kwartalnego

Liczba akcji
Arkadiusz Patryas

1 650 000

Udział w kapitale
zakładowym
17,76%

BZ WBK Inwestycje sp. z o.o.

1 465 000

15,77%

1 465 000

15,77%

Halina Dodd

1 275 000

13,72%

1 275 000

13,72%

Jacek Jędrzejowski

1 001 000

10,78%

1 001 000

10,78%

869 946

9,36%

869 946

9,36%

Secus Private Equity SA
Fortress S.A.

Liczba głosów
na WZ
1 650 000

Udział w liczbie
głosów na WZ
17,76%

650 000

7,00%

650 000

7,00%

Pozostali

2 379 054

25,61%

2 379 054

25,61%

RAZEM

9 290 000

100,00%

9 290 000

100,00%

Źródło: i3D
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