
Dziękujemy bardzo uczestnikom czatu inwestorskiego. Poniżej odpowiedzi na 

pytania, na które nie zdążyliśmy odpowiedzied w jego trakcie. 

 

 MZK,2014-03-25 12:54:01 

Na kiedy planowany jest debiut giełdowy? 

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem liczymy na debiut około 10 kwietnia. 

 Gość niepotwierdzony, 2014-03-25 13:01:26 

Czy prowadzili Państwo rozmowy w sprawie przejęcie Livechat przez podmioty 

zagraniczne? 

Nie było takich rozmów. Pojawiało się zainteresowanie, m.in. ze strony funduszy venture 

capital, ale akcjonariusze nie są obecnie zainteresowani sprzedażą akcji, poza pakietem który 

umożliwi wejście na giełdę. Wszyscy wierzymy, że LiveChatma bardzo duży potencjał 

wzrostu. 

 Gość niepotwierdzony, 2014-03-25 13:03:19 

Czy umowy lock up dotyczą wszystkich akcji poza oferowanymi w IPO? Jeżeli 

tak to czy nie obawiają się Państwo braku płynności? 

Roczny lock-up dotyczy 85% akcji, czyli praktycznie wszystkimi poza oferowanymi (nie 

licząc niewielkiego pakietu 2,43% akcji należących do Akcjonariuszy, którzy nie sprzedają 

swoich akcji w ofercie. Ryzyko niskiej płynności opisujemy w Prospekcie, ale zakładamy, że 

w sumie umowy lock-up są korzystne z punktu widzenia nowych akcjonariuszy. Obecni i tak 

nie chcą obecnie rozwadniać się bardziej niż to konieczne do wprowadzenia spółki na giełdę. 

 inwestorzkasą niepotwierdzony, 2014-03-25 13:06:12 

Proszę powiedzieć jakie ewentualne przejęcia innych podmiotów spółka może 

przeprowadzić  

 ITKibic niepotwierdzony, 2014-03-25 13:13:33 

Czy macie na oku jakieś akwizycje - skoro ich nie wykluczacie? 

Stale monitorujemy rynek start-upów w obszarze customer service. To dla nas opcja, którą 

możemy zrealizowac w dłuższym terminie. Bliżej nam do zakupu jakiejś technologii, niż 

firmy. Jednak w tej chwili nie prowadzimy aktywnych rozmów. 

 Sensible niepotwierdzony, 2014-03-25 13:14:14 

Jak się Panowie odnajdujecie na tym specyficznym rynku usług? Czym 

zamierzacie walczyć z konkurencją? 



Na pewno nie ceną. Uważamy, że mamy obecnie najlepiej zaprojektowany i najbardziej 

efektywny produkt na rynku, który stale rozwijamy. Jak na razie udaje nam się konkurować 

bardzo skutecznie i jestem przekonany, że tak będzie nadal. 

 Gość niepotwierdzony, 2014-03-25 13:16:40 

Dlaczego Naspers sprzedał LiveChat 

Inicjatywa wykupienia firmy od Naspers wyszła od grupy założycieli i głównych 

pracowników firmy. 

 kapiszon niepotwierdzony, 2014-03-25 13:17:05 

Nie wykluczacie przejęć. Jaka jest szansa, że coś kupicie. O jakiego rzędu 

transakcjach myślicie? 

Jak mówiłem, nie prowadzimy w tym momencie aktywnych rozmów. To możliwość na 

przyszłość. 

 SW-fan niepotwierdzony, 2014-03-25 13:17:21 

Po co ten debiut? Firma zyskowna, nie potrzebuje kapitału. Akcjonariusze mogą 

żyć z dywidend, a jednak chcą sprzedać akcje, jakie wiarygodne i prawdziwe 

motywy takiego ruchu? 

Celem jest budowa track-recordu jako spółki publicznej, przygotowanie do przejścia na giełdę 

w USA i rynkowa wycena spółki. Proszę zwrócić uwagę, że oferta jest na absolutnie 

minimalnym poziomie koniecznym do wprowadzenie spółki na giełdę. 

 Gość niepotwierdzony2014-03-25 13:17:15 

Jak Pan ocenia bariery wejścia do tego biznesu (komunikatorów w modelu 

SaaS)? Na ile wysokie jest ryzyko "wysypu" nowych firm i tych produktów na 

rynek podobno z b. dużym potencjałem wzrostu? 

 krajcz niepotwierdzony, 2014-03-25 13:21:02 

Czy w długim terminie nie obawiają się Państwo konkurencji - bardzo wysokie 

marże mogą przyciągnąć jednak inne podmioty na ten rynek. Ponadto wydaje się 

iż rentonowść na poziomie netto ponad 50% nie jest do utrzymania w dłuższym 

okresie. 

Bariera wejście nie jest wcale niska. Wręcz przeciwnie. Obecna forma produktu LiveChat to 

wiele lat pracy bardzo profesjonalnego, skupionego na tym zadaniu zespołu. To też lata 

budowy bazy klientów oraz wiarygodności. Absolutnie zakładamy, że utrzymamy marżę 

EBITDA na poziomie powyżej 70 proc., tak jak jest obecnie. 

 Seba niepotwierdzony, 2014-03-25 13:19:10 



Witam, w jakim kierunku przewidujecie rozwój Waszych usług? Czy tworzycie 

dedykowane - personalizowane platformy komunikacji dla klientów 

biznesowych? 

Ze zrozumiałych względów nie chcemy wdawać się w szczegóły i omawiać szczegółowo 

planów na przyszłość. Rozwijamy nasz produkt cały czas, dodając m.in. nowe 

funkcjonalności. Możliwe, m.in. że uruchomimy kolejny, jeszcze wyższy plan taryfowy 

dedykowany dla większych firm. 

krajcz niepotwierdzony, 2014-03-25 13:22:14 

Czy w dłuższym terminie planują Państwo inwestycje w kolejne 

biznesy/budowanie innych programów aby zdywersyfikować swoją działalność ? 

Nie mamy planów dywersyfikacji działalności. To nie jest branża, która premiuje takie 

podejście, liczy się pełne zaangażowanie w realizowany projekt i kontrola nad nim. Jeśli 

przyjrzymy się rynkowi firm porównywalnych do naszej – czyli np. zaawansowanych usług 

świadczonych w modelu SaaS – to bardzo wiele firm koncentruje się na jednej usłudze czy 

produkcie, czasem bardzo złożonym. Dywersyfikacja działalności oznacza koszty i ryzyko 

przy równoczesnym braku synergii.   

 Boom niepotwierdzony, 2014-03-25 13:29:43 

Jaka pozycje obecnie zajmujecie na rynku live chatow? Jaka liczbeklientow 

posiada lider tego rynku? 

Według firm LeadLegder nasz udział w globalnym rynku oprogramowania live chat wynosi 

około 7% co daje nam trzecią pozycję. Gdyby wziąć pod uwagę segment małych i średnich 

firm oraz usług świadczonych w modelu SaaS, to oceniamy że jesteśmy blisko pozycji lidera. 

 krajcz niepotwierdzony, 2014-03-25 13:23:11 

Czy po roku, tzn po wygaśnięciu lock-up obecny w państwa akcjonariacie 

fundusz private equity planuje wyjście z inwestycji ? 

Na to pytanie może odpowiedzieć tylko Tar Heel Capital. Oczywiście mógłby wyjść teraz, ale 

zdecydował się sprzedać jak najmniejszą liczbę akcji. Sądzę, że jego decyzje będą zależały od 

tego jak za rok oceni perspektywy wzrostu wartości LiveChat Software. 

 Gość niepotwierdzony, 2014-03-25 13:25:14 

Jaka kwota w tym roku będzie przeznaczona na dywidendę? 

Polityka dywidendowa, którą deklarujemy zakłada przeznaczanie na dywidendę całego zysku. 

Prognozujemy, że ten wyniesie 9,8 mln zł. 

 frogHunter niepotwierdzony, 2014-03-25 13:27:23 

Co zadecydowało o opuszczeniu grupy Naspers? Rozwijaliście Się Państwo pod 

jego skrzydłami dość aktywnie, czym zaskoczycie przyszłych inwestorów? 



Wierzyliśmy, że LiveChat Software ma ogromny potencjał i możemy go lepiej realizować 

poza Grupą. Jak widać mieliśmy rację. Nie chcemy wcale zaskakiwać inwestorów, m.in. 

dlatego podaliśmy prognozę. LiveChat Software rozwija się bardzo dynamicznie i będzie 

kontynuował ten wzrost. 

 Megg niepotwierdzony, 2014-03-25 13:35:28 

Jak Pan ocenia, kiedy LiveChat może wejść na giełdę amerykańską. To byłby 

raczej dual listing, czy przeniesienie notowań? 

Oczywiście bierzemy to pod uwagę, bo USA to nasz główny obszar działalności. Dual listing 

jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, natomiast dziś za wcześnie na konkretne 

deklaracje w tej sprawie. 

 Krzysztof niepotwierdzony, 2014-03-25 13:30:49 

Czy tak wysoki poziom marż jest możliwy do zachowania w dłuższej 

perspektywie i czy nie obawiacie się Państwo aktywności w tym obszarze ze 

strony Google czy Facebooka? 

Absolutnie zakładam, że będziemy się rozwijać przy utrzymaniu marży EBITDA na poziomie 

ponad 70 proc. Nie obawiam się wejścia w ten segment rynku nowego gracza. Liderami 

rynku są spółki, które swój know-how budowały długo. 

 Krzysztof niepotwierdzony, 2014-03-25 13:32:07 

Wspominaliście państwo o praktycznie bezkosztowym pozyskiwaniu nowych 

klientów. Na ile pomocna jest w tym kontekście nazwa firmy opisująca 

bezpośrednio usługę (mam na myśli kontekst SEO i ruchu organicznego)? 

Na pewno pomaga i jest to jeden z naszych atutów. Równocześnie jednak to ruch 

kwalifikowany, np. ze stron partnerskich przekłada się na stosunkowo więcej transakcji.  

 Maciej C. niepotwierdzony, 2014-03-25 13:39:15 

Jak zaznaczacie Państwo IPO ma służyć dokonaniu realnej wyceny(dlatego akcje 

są sprzedawane w minimalnej wielkości potrzebne do wejścia na rynek GPW) Do 

czego w takim razie ma służyć ta wycena, czy jest szansa na dalszą odsprzedaż 

przez Gpw obecnym lub nowym akcjonariuszom? Czy któraś z dominujących 

grup(założyciele - fundusze) będzie odkupywać akcje od drugiej? 

Ważnych jest kilka aspektów tej sprawy. Oczywiście „na pokładzie” jest inwestor finansowy, 

który wierzy w spółkę i jej potencjał, ale równocześnie jego wycena jest dla niego istotna. 

Jesteśmy też w sytuacji w której kluczowi pracownicy również są akcjonariuszami. 

Wprowadzenie spółki na giełdę i fakt, że będą mogli obserwować przełożenie swojej pracy na 

budowę wartości nie jest bez znaczenia. 

 Osbourne Cox niepotwierdzony, 2014-03-25 13:44:53 



Jeslispolka przez 12 lat istnienia doszla do poziomu 20m przychodow rocznie ale 

7% globalnego rynku SaaS, skad wiara zarzadu w szybkie wzrosty przychodow 

skoro rynek docelowy jest taki maly? 

 Gość niepotwierdzony, 2014-03-25 13:41:51 

Biorąc pod uwagę, że obejmujecie obecnie 7% rynku i macie zysk roczny 9,8 mln 

zł to zwiększając nawet zaangażowanie do 100% rynku będziecie mieli przy 

obecnej wycenie wskaźnik C/Z rzędu 5. Czy to nie za duże oczekiwania? 

Dziękuję za pytanie, ale założenie jest błędne. Rynek na którym działamy również rośnie 

bardzo dynamicznie. LeadLegder ocenia, że obecnie technologia live chat jest stosowana na 

około 90 tys. witryn, jednak potencjał szacuje na około 3,2 mln witryn. Proszę więc 

wykorzystać do obliczenia tą docelową wartość. 

 Ccgroup, 2014-03-25 13:42:19 

Panie Prezesie, jeśli oczekujecie wyceny na poziomie "zachodnim" w oparciu o 

prognozy zysku 2014 i 2015, to gdzie Pan widzi potencjał wzrostu kursu?  

Jestem przekonany, że LiveChat Software będzie kontynuował bardzo dynamiczny wzrost nie 

tylko w tym i następnym roku. Proszę zwrócić uwagę na potencjał rozwoju rynku na którym 

działamy a o którym mówię w odpowiedzi na poprzednie pytanie. 

 Lalka niepotwierdzony, 2014-03-25 13:54:44 

Czy macie terminowy plan zostania liderem rynku? 

Zgodnie z ostatnimi danymi które znamy, LivePerson ma 8,5 tys. klientów. Utrzymując 

obecną dynamikę pozyskiwania klientów za kilka miesięcy możemy ich prześcignąć pod 

względem tej liczby. 

 


