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LiveChat Software zadebiutuje na warszawskiej giełdzie  

Spółka LiveChat Software, globalny lider rynku oprogramowania typu live chat w modelu 

Software as a Service (SaaS), planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie (GPW). Będzie pierwszą spółką świadczącą usługi wyłącznie 

w innowacyjnym modelu SaaS notowaną w Polsce. 

„Wprowadzenie naszych akcji na warszawską giełdę umożliwi nam wycenę Spółki 

i  zapoznanie inwestorów z naszym modelem biznesowym” – powiedział prezes Mariusz 

Ciepły. Prospekt emisyjny LiveChat Software już trafił do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Spółka przedstawi szczegóły swojej oferty publicznej po jego zatwierdzeniu. 

Wrocławska Spółka jest czołowym, globalnym producentem oprogramowania typu live chat, 

które wspiera sprzedaż lub relacje z klientem. Umożliwia ona właścicielom strony 

internetowej bezpośredni kontakt (czat) z odwiedzającymi ją klientami oraz udostępnia 

dodatkowe, rozbudowane funkcjonalności, w tym wiele narzędzi analitycznych. 

Obecnie Spółka ma 6,8 tys. klientów w 83 państwach. Wśród nich znajdują się zarówno małe 

sklepy internetowe, jak i znane na całym świecie marki, takie jak: Orange, Bosch, Adobe, 

Kaspersky Lab czy Air Asia. 

Usługa „LiveChat” świadczona jest wyłącznie w modelu Software as a Service 

(Oprogramowanie jako usługa – SaaS). Polega on na zdalnym udostępnianiu klientom 

oprogramowania przez internet. Instalacja usługi „LiveChat” na stronie internetowej klienta 

jest prosta i nie wymaga długotrwałych wdrożeń ani posiadania infrastruktury 

informatycznej lub dużego, własnego działu IT. Na rynkach zachodnich, gdzie znaczenie  

e-commerce i komunikacji z klientem przez internet jest znacznie większe niż jeszcze obecnie 

w Polsce, usługi typu live chat są traktowane jako coraz ważniejszy kanał dotarcia do klienta. 

Tym bardziej, że pozwalają one wyraźnie zwiększyć konwersję ruchu na stronie internetowej 

na zawierane transakcje oraz satysfakcję klienta.  

Świadczenie usług w modelu SaaS wiąże się ze znacznie wyższymi marżami, niż w przypadku 

tradycyjnie działających firm IT. Co więcej ten rynek bardzo dynamicznie rośnie.  

LiveChat Software będzie pierwszą spółką świadczącą usługi wyłącznie w tym modelu 

i w skali globalnej, notowaną na warszawskiej giełdzie.  

 



 
O SPÓŁCE 

LiveChat Software SA to dostawca oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji 

w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi 

w modelu Software as a Service (SaaS), co umożliwia instalację jej usługi LiveChat w kilka minut przez 

osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. LiveChat ma 6,8 tys. klientów z ponad 

80 krajów, a większość sprzedaży generuje w USA oraz Wielkiej Brytanii. Świadczy usługi dla klientów 

takich jak m.in. Orange, Adobe, Bosch, Kaspersky Lab czy Air Asia. Jest też jednym z globalnych 

liderów oprogramowania typu live chat. 

Zastrzegamy, że: 

1) niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. 

2) zostanie opublikowany prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną Akcji Serii A spółki LIVECHAT 

Software S.A. oraz ubieganiem się przez LIVECHAT Software S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. (Rzeczypospolita Polska). LIVECHAT Software złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu 

emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. 

3) prospekt emisyjny będzie dostępny na stronie internetowej Oferującego. 

Niniejszy materiał nie stanowi jakiejkolwiek oferty ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak 

również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o LIVECHAT Software S.A. i jego akcjach, 

w tym o pierwszej ofercie publicznej, jest prospekt emisyjny, który zostanie udostępniony w miejscach 

wskazanych powyżej po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Inwestorzy zainteresowani 

udziałem w pierwszej ofercie publicznej akcji LIVECHAT Software S.A. powinni uważnie zapoznać się z treścią 

całego prospektu emisyjnego i dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować decyzje 

inwestycyjne co do akcji LIVECHAT S.A. Pierwsza oferta publiczna akcji LIVECHAT Software S.A. będzie 

przeprowadzana na podstawie powyższego prospektu emisyjnego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prospekt ten nie może być traktowany jako podstawa 

oferowania lub proponowania nabycia akcji LIVECHAT Software S.A. Ponadto oferta publiczna nie będzie 

kierowana do podmiotów amerykańskich (US Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem 

wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych.[A1]  

W związku z powyższym odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym 

materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału 
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