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Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie jej kopii, jako odbiorcy prezentacji, zobowiązują się Państwo
do przestrzegania opisanych niżej warunków i ograniczeń.

Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”)
ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Prezentacja nie zawiera informacji
na temat papierów wartościowych Spółki, jak i zasad ich nabywania. Nie stanowi również źródła informacji, które mogłoby
stanowić podstawę decyzji dla odbiorcy o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Żadna
część prezentacji, jak również fakt jej dystrybucji, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia
jakiegokolwiek zobowiązania.

Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, poprzez treść prezentacji nie udzielają odbiorcy żadnych gwarancji ani
zapewnień, co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii w niej zawartych. Informacje zamieszczone w
prezentacji mogą ulec istotnym zmianom bez uprzedzenia odbiorcy. Spółka nie ma obowiązku aktualizowania, lub dbania o
aktualność informacji zawartych w prezentacji. Założenia odbiorcy prezentacji, że informacje zawarte w prezentacji są
kompletne, ścisłe lub rzetelne, dokonywane są na własne ryzyko.

Oświadczenia zawarte w prezentacji, a dotyczące przyszłości Spółki, w szczególności takie jak przewidywania dotyczące
rozwoju Spółki i jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych, czy też co do przychodów Spółki
z określonych rynków, nie należy traktować jako wiążących. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, poprzez
prezentację i jej dystrybucję nie udzielają zapewnienia ani gwarancji odbiorcy, że przewidywania, o których mowa powyżej
zostaną spełnione.

Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, nie ponoszą odpowiedzialności
z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych na skutek wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści.



Partner największych polskich oraz zagranicznych
organizacji we wszystkich aspektach 

ich transformacji cyfrowej i aktywności online





K2 Precise – kampanie digitalowe, 
kompleksowe wsparcie e-commerce, social, 
programmatic, performance, SEO/SEM, 
business intelligence, analityka, usługi 
planowania mediów.

K2 Digital Products – projektowanie 
produktów cyfrowych i rozwiązań 
dla e-commerce.

Fabrity – kompleksowe wsparcie w zakresie 
tworzenia oprogramowania dla biznesu.

Oktawave – migracja i zarządzanie chmurą 
obliczeniową w oparciu o platformy Amazon 
Web Services, Microsoft Azure, Google 
Cloud Platform lub Oktawave, Kubernetes 
i  konteneryzacja, usługi DevOps. 

K2 Create – projektowanie i prowadzenie 
kampanii zintegrowanych we wszystkich 
mediach, opracowanie i wdrażanie 
strategii komunikacji marek.

PerfectBot (spółka K2Bots.AI) – chatboty
drugiej generacji, które rozumieją większość 
pytań klientów, dzięki czemu realnie 
odciążają Contact Center.





Q1 2020 Q1 2021 Zmiana Zmiana %

Przychody ze sprzedaży usług 27 016 32 196 + 5 180 + 19%

Przychody operacyjne * 15 669 17 914 + 2 245 + 14%

EBIT ** 1 656 1 915 + 259 + 16%

EBITDA *** 2 842 3 085 + 243 + 9%

7

* Przychody pomniejszone o koszty zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji
** Wynik EBIT skorygowany o koszty programów opcyjnych
*** Wynik EBITDA skorygowany o koszty programów opcyjnych i amortyzację z zastosowania MSSF16



- Wynik EBIT skorygowany o koszty programów opcyjnych 
- Wynik EBITDA skorygowany o koszty programów opcyjnych i amortyzację z zastosowania MSSF16



Najlepszy pierwszy kwartał w historii Grupy K2 pod względem przychodów, 

wyników EBITDA i EBIT.

Kontynuacja szybkiego wzrostu Fabrity (segment software): przychody operacyjne +28% Y/Y, 

EBIT +75% Y/Y.

Uruchomienie drugiego data center Oktawave – zakończenie największej inwestycji 

ostatnich 3 lat i nowe możliwości biznesowe.

a

Spółka K2Bots.AI, nowa marka – PerfectBot – i pierwszy projekt anglojęzyczny.

aRebranding Agencji K2 na K2 Create oraz odzyskanie pozytywnej rentowności.
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- 2 pp

- 4 pp

+ 6 pp

Przychody operacyjne segmentów w mln zł i procentowy udział Q1 2021  
– Dane segmentu marketingowego po wyłączeniach konsolidacyjnych operacji w ramach segmentu 
– Zmiana pp w Q1 2021 vs. Q1 2020 r.



(++)
• Rekordowe wyniki przy zachowaniu bardzo dobrej dynamiki wzrostu 

przychodów. 

• Uruchomienie pierwszych kontraktów operacyjnych w ramach wygranych 
w 2020 umów ramowych Frontex.

• Uruchomienie Growth Team.

• Nowa strona Fabrity.com.

(-)
• Zakończenie istotnego kontraktu z klientem z sektora bankowego.

Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowany zgodnie z notą segmentową

6 511

8 337

964
1 691

1056
1 783



(++)
• Uruchomienie drugiego data center Oktawave w Skawinie. Największy 

projekt inwestycyjny spółki. Korzyścią biznesową jest m.in. zaoferowanie 
zaawansowanych funkcji backupu.

• Zwiększenie kompetencji i zespołu technologii Kubernetes, będącej 
kolejnym krokiem w rozwoju usług chmurowych.

• Pierwsze oznaki post-pandemicznego „odmrożenia” procesów decyzyjnych 
– obiecujący pipeline projektów na H2 2021 i dalej.

• Nowa strona Oktawave.com.

(-)
• Utrzymanie zmniejszonego użycia przez głównych klientów dotkniętych 

pandemią

Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowany zgodnie z notą segmentową

4 044 4 220

-196
-394

777 586



Wyniki segmentu. Wynik EBIT i EBITDA skorygowany zgodnie z notą segmentową

(++)
• Rebranding Agencji K2 na K2 Create. Pozytywna rentowność biznesu.

• Nowi klienci, m.in. w obszarze ecommerce.

• K2Bots.AI:

• Założenie spółki z twórcami produktu

• Rebranding produktu na PerfectBot

• Pierwsza realizacja anglojęzyczna

• Rozwój biznesu zgodnie z przewidywaniami

(-)
• Zmniejszenie marżowości i aktywności niektórych, istotnych klientów 

segmentu wpływa negatywnie na krótkoterminową rentowność.

5 716 5 655

859
392

934
459





W Fabrity dostarczamy najlepsze zespoły programistyczne, 
które wspierają klientów w ich drodze do transformacji 
cyfrowej. 

Skupiamy się na każdym aspekcie procesu tworzenia 
oprogramowania, łącząc piękny design z najwyższej klasy 
inżynierią.

Chcemy być zaufanym partnerem wpierającym cyfryzację 
dużych i nowoczesnych przedsiębiorstw. 

K2 Holding Kierownictwo Fabrity



* za lata 2018-2020 EBIT i EBITDA skorygowane o koszt programów opcyjnych i zastosowanie MSSF16
** rok 2020 obejmuje dane segmentu IT tj. z całorocznymi danymi biznesu K2DP połączonego ze spółką Fabrity 1 sierpnia 2020 r.



Enterprise software Digital products

Manufacturing

FSI

Public

Life-science

Health care

Oil & Energy

TMT

Retail

Transport

Inne

Solutions Software hubs OutsourcingPolska DACH, Nordics, USA



Rozwiązania wpierające 
bezpieczeństwo na 
zewnętrznych granicach 
Unii Europejskiej



Zbudowaliśmy i zarządzamy 
grupą serwisów Banku PKO BP 
w oparciu o dedykowany CMS. 



Podaż polskich software house'ów wciąż nie nadąża za 
popytem. Widać to w tempie wzrostu rynku usług ITO, 
gdzie inne kraje regionu osiągają szybsze tempo wzrostu.

Wartość Managed Services będzie rosła globalnie 
w tempie pomiędzy +8% a +11% r/r. Doświadczenie 
Fabrity w tym segmencie daje nam przestrzeń wzrostu. 

Wysoka jakość świadczonych usług oraz troska o jakość 
obsługi przekładają się na wzrost zapytań ze strony 
kontrahentów zagranicznych. 

Tak realizowana strategia przynosi efekty polskim, 
wiodącym software house’om, które na rynkach DACH 
(mniej skoncentrowanych na cenie, a bardziej na jakości 
usług) mogą realizować projekty z wyższą marżą.

Źródło: „Forecast size of the managed services market worldwide from 2019 to 2025”, statista.com; „Managed Services 
Market”, marketsandmarkets.com; ”The European IT outsourcing market for IT services in Senegal & Uganda”, cbi.eu.

Źródło: Czy Polska ma szansę stać się hubem IT Europy”, sodapl.com; “Ihr Leitfaden für Nearshore 
Softwareentwicklung in Osteuropa”, daxx.com. 

https://www.statista.com/statistics/590884/worldwide-managed-services-market-size/;
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/managed-services-market-1141.html
https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/ito-senegal-uganda
https://www.sodapl.com/reports/czy-polska-ma-szanse-stac-sie-hubem-it-Europy
https://www.daxx.com/de/whitepapers/nearshore-softwareentwicklung-osteuropa


Eksport x Klienci enterprise x Software hub 
= Największy potencjał wzrostu

Kompletne lub hybrydowe zespoły projektowe, 
oferowane klientom o dojrzałych 
praktykach rozwoju oprogramowania,
dużo wartości dodanej

Dojrzałość, kompetencje, skala, 
wiarygodność



• Polska

• DACH / Nordics

• Uzupełnienie/wzmocnienie 

kompetencji i dostęp 

do specjalistów, nowe 

referencje

• Dostęp do nowych rynków 

i klientów

• Wyspecjalizowane 

kompetencje w sprzedaży 

bezpośredniej i inbound

• Kompetencje w rekrutacji 

i budowie zespołów

• Know-how wytwórczy

• Dostęp do wysokiej jakości 

specjalistów



• Budowa własnych rozwiązań 
w obszarach kluczowych 
kompetencji 

• Alternatywa dla kosztów licencji 
firm trzecich

• Finansowanie inwestycji 
bezpośrednio ze sprzedaży 
do obecnych klientów 

• Model „Software assurance”
• Budowanie dojrzałości produktu
• Komercjalizacja produktu
• Wyodrębnienie ze spółki matki




