Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny Raport roczny, podsumowujący działania
Spółki e-Muzyka S.A. w 2019 roku. Zawiera on szczegóły dotyczące działalności Spółki w
ubiegłym roku, wyniki finansowe i podsumowanie najważniejszych wydarzeń.
Przychody Spółki w 2019 roku osiągnęły 35 mln zł, przy dynamice wzrostu przychodów ze
sprzedaży ponad 15% i zysku netto wyższym o 23% w stosunku do poprzedniego roku. Było
to możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu całej załogi i zarządu e-Muzyki w realizację celów
strategicznych, w tym najważniejszego czyli osiągnięciu i utrzymaniu pozycji największego
podmiotu B2B w branży dystrybucji muzyki w Polsce.
Dla wszystkich obserwujących zmiany zachodzące w branży muzycznej nie jest tajemnicą, iż
dominującym modelem dystrybucji i źródłem przychodów firm fonograficznych stał się
streaming
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niezależnych polskich wytwórni skutecznie wykorzystuje ten trend walcząc o jak najlepszą
reprezentację naszego katalogu w globalnych serwisach streamingowych i co za tym idzie
stały wzrost przychodów niezależnych polskich artystów.
Popularny oraz wysokiej jakości kontent pozwolił e-Muzyce również na zbudowanie jednej z
największych polskich sieci wielokanałowych MCN w serwisie YouTube, która zarządza
kanałami mającymi łącznie już 10 mln subskrybentów i 215 mln wyświetleń materiałów
wideo w miesiącu.
Znaczącym obszarem działalności e-Muzyka w 2019 roku pozostawała dystrybucja nośników
fizycznych - płyt CD i winylowych, pochodzących z polskich niezależnych wytwórni
muzycznych. Jest to połączenie synergii działań sprzedażowych w obrębie grupy kapitałowej
Empik z synergią różnych form dystrybucji niezależnych wydawców, budując trudno
kopiowalną przez inne podmioty przewagę konkurencyjną Spółki na polskim rynku.
Wszystkie wyżej wymienione działania przekładają się na świetnie wyniki Spółki i dają
perspektywę wzrostu w kolejnych latach.

Zapraszając do lektury raportu rocznego e-Muzyka S.A. chcielibyśmy podziękować Państwu
za okazane nam zaufanie i zapewnić o determinacji do zachowania stabilnego wzrostu
wartości Spółki. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim naszym pracownikom i
partnerom biznesowym, bez których tak doskonałe wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia.
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