
 

 

 
          Warszawa, 06.02.2018 r. 

 

Setanta ASI S.A. chce wprowadzić City 
Inspire S.A. na rynek NewConnect  

 

Setanta ASI S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, 

będąca Grupą Kapitałową (Jednostką Inwestycyjną) skoncentrowaną na trzech 

obszarach: projektach globalnych, projektach lokalnych oraz nieruchomościach, 

zamierza wprowadzić spółkę portfelową City Inspire S.A. na rynek NewConnect. 

Upublicznienie tego podmiotu na alternatywnym rynku powinno przyśpieszyć 

jego rozwój oraz ekspansję zagraniczną. 

 

Zarząd Setanta ASI S.A. otrzymał informację od spółki portfelowej City Inspire S.A. o 

przekroczeniu przez inwestorów minimalnego progu zapisów wynoszącego 50.000 zł w 

prowadzonej przez tą spółkę emisji akcji serii G w ramach kampanii crowdfundingowej na 

platformie Beesfund (zainwestuj.cityinspire.com), która potrwa do 14.02.2018 r. 

Pozyskane przez City Inspire S.A. środki zostaną wykorzystane do zwiększenia sprzedaży 

na rynku w Polsce oraz rozpoczęcia sprzedaży na rynkach zagranicznych. W 4 kwartale 

2018 r. spółka ta planuje przeprowadzić kolejną rundę finansowania, a następnie złożyć 

wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie jej akcji do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect. Setanta ASI S.A. posiada obecnie akcje stanowiące 

20,36% udziału w kapitale zakładowym City Inspire S.A. oraz 23,85% udziału w ogólnej 

liczbie głosów na WZA. Zdaniem Zarządu Setanta ASI S.A. debiut City Inspire S.A. na 

rynku NewConnect wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Emitenta. 

 

„Upublicznienie spółki City Inspire traktujemy jako kolejny ważny etap w jej rozwoju. 

Zakładamy, że z emisji akcji poprzedzającej debiut na rynku NewConnect spółka pozyska 

środki finansowe, które umożliwią jej skokowy wzrost.” - ocenia Konrad Szwedziński, 

Członek Zarządu Spółki Setanta ASI S.A. 

 

City Inspire S.A. została założona w 2012 r. i działa w dynamicznie rosnącej branży e-

turystyki rozwijając swoje dwa flagowe produkty: aplikację SaaS StayForLonger oraz 

internetowe przewodniki turystyczne dostępne na platformie buy.our.guide. Spółka 

realizuje sprzedaż oprogramowania w formie dodatku do stron internetowych hoteli, czyli 

tzw. widgetu o nazwie StayForLonger (www.pl.stayforlonger.com). Narzędzie jest 

oferowane w modelu miesięcznego abonamentu tzw. SaaS, a jego podstawową 

funkcjonalnością jest interaktywna prezentacja możliwości spędzenia wolnego czasu dla 

osób planujących przyjazd do wybranego hotelu lub już będących jego gośćmi. 

StayForLonger zostało jak dotąd wdrożone w ponad 400 hotelach w całej Polsce i 30 

zagranicznych (m.in. w hotelu Trump Miami). 

 

Drugim produktem City Inspire S.A. są internetowe przewodniki turystyczne dostępne na 

platformie buy.our.guide, będące nowoczesną, elektroniczną formą tradycyjnego 

concierge. Umożliwiają one użytkownikom pobranie spersonalizowanego e-przewodnika 

turystycznego dostosowanego do miejsca oraz terminu podróży, który prezentuje 

http://zainwestuj.cityinspire.com/
http://www.pl.stayforlonger.com/


 

 

informacje o atrakcjach turystycznych, lokalnych wydarzeniach czy też propozycjach tras 

zwiedzania. 

 

„Obserwujemy z uwagą spółki publiczne oferujące rozwiązania informatyczne w modelu 

SaaS i staramy się uczyć od najlepszych. W tym kontekście zwracamy szczególną uwagę 

na koszty związane z pozyskaniem klientów, efektywność zespołu sprzedażowego oraz 

jakość produktu i obsługi posprzedażowej. Spółka City Inspire rozwija ponadto 

synergiczne produkty, które nie będą oferowane w wymienionym modelu 

abonamentowym, co powinno zapewnić jej właściwy balans.” - dodaje Szwedziński. 

 

Jednym z głównych celów City Inspire S.A. jest to, aby widget StayForLonger.com stał 

się standardem na stronach internetowych hoteli na całym świecie, których obecnie jest 

już ponad 900 tysięcy. Jest to więc ogromny potencjał sprzedażowy, który Spółka 

zamierza efektywnie zagospodarować. 

 

Projekty globalne, obok projektów lokalnych i nieruchomości, stanowią jeden z trzech 

filarów działalności inwestycyjnej Setanta ASI S.A. Spółki te zostały bardzo wnikliwie 

wyselekcjonowane i realizują innowacyjne projekty w skali globalnej, a docelowo ich 

sprzedaż ma być skoncentrowana na rynkach zagranicznych. Strategia Emitenta zakłada, 

że podmioty te mają umożliwić osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przy 

odpowiednio podwyższonym poziomie ryzyka. Setanta ASI S.A. posiada aktualnie w 

swoim  portfelu inwestycyjnym cztery spółki o globalnym potencjale rozwoju: MODE S.A., 

Excelead S.A., PRIDE Gaming Sp. z o.o. oraz City Inspire S.A. 

 

Setanta ASI S.A. to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka 

Inwestycyjna), skoncentrowana na trzech obszarach: projekty globalne, projekty lokalne 

oraz nieruchomości. Spółka zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., 

przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r. 

Emitent złożył również wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis do rejestru 

wewnętrznie zarządzających ASI. Głównym celem Spółki jest długoterminowy wzrost 

wartości jej aktywów netto.  
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