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Podstawowe 
informacje
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Działalność Legimi
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Rejestrujesz się1
www.legimi.pl

Wybierasz platformę2
Aplikacja Legimi jest dostępna na 

wszystkich urządzeniach przenośnych 

z dowolnym system operacyjnym.

Uzyskujesz nieograniczony dostęp3
Jedna z największych baz e-książek na 

polskim rynku w kategorii beletrystyka.



Kadra zarządzająca i akcjonariat
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Mikołaj Małaczyński

CEO

Mateusz Frukacz

CTO

Andrzej Tabaka

CFO

Venture 
Capital Satus

11%

Mateusz 
Frukacz 

16%

Mikołaj 
Małaczyński

16%

Małgorzata 
McGovern

11%

Pozostali
46%

• Współzałożyciel Legimi

• Odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój

• Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych 

menadżerów w Polsce w 2015 r.  

• Współzałożyciel Legimi

• Odpowiedzialny za rozwój IT

• Laureat nagrody Grand Prix firmy Microsoft za 

mobilny system nawigacji dla osób niewidomych

• Odpowiedzialny za relacje inwestorskie, finanse oraz 

budżetowanie

• Wcześniej związany m.in. z branżą doradczą 

i inwestycyjną



Podsumowanie*
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9
lat rozwoju 

usługi abonamentowej

>120 000 
użytkowników płatnej 

usługi dostępu 

do serwisu

>13 000 
czytników sprzedanych 
w ramach abonamentu

2 000 000 
zainstalowanych 

aplikacji mobilnych 

~500
współpracujących 

wydawców

>65 000
książek w dostępie 

abonamentowym 

w Polsce

*Dane na koniec IV kw. 2020 r.



Dynamicznie 
skalowany biznes
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Dynamiczny wzrost przychodów i klientów
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Przychody (mln PLN) Klienci (tys.)

✓ 2015 – Wprowadzenie oferty 

e-czytnik za 1 zł

✓ 2016 – Wprowadzenie 

synchrobooków

✓ 2019 – Przejęcie Readfy GmbH

✓ 2019 – Uruchomienie Legimi 3.0

CAGR przychodów = 71% 

CAGR klientów = 64% 



KPI’s biznesu
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Liczba klientów* (tys.)

(abonenci + klienci B2B) 

Liczba abonentów** (tys.) Przychody (mln PLN) 

51,8

85,7

2019 2020

69,5

120,4

2019 2020

17,4

32,0

2019 2020

+66% 

+73% 
+84% 

*klienci to wszyscy użytkownicy płatnej usługi dostępu do serwisu Legimi, łącznie z klientami korporacyjnymi i bibliotecznymi

**abonenci to osoby płacące miesięczną opłatę abonamentową



Model biznesowy
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▪ Subskrypcyjny model biznesowy

▪ Koncepcja tożsama z modelem 

działania m.in. Spotify i Netflix

▪ Systematyczne przychody 

o dużej przewidywalności

▪ Rozliczanie z wydawcą następuje po 

przekroczeniu odpowiedniego odsetka 

stron książki czytanej przez użytkownika



Dywersyfikacja kanałów dotarcia
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Legimi dla bibliotek Korporacje

▪ Czytelnik pobiera specjalny kod z biblioteki, 

zyskując darmowy dostęp do zasobów Legimi

▪ Korzystający z usługi mogą w przyszłości stać 

się abonentami Legimi

▪ Aktualnie Legimi współpracuje z ponad 400 

bibliotekami w największych miastach

Segment B2B

▪ Współpraca z firmami, które wykupują dostęp 

do Legimi, oferując swoim pracownikom benefit 

pozapłacowy w postaci abonamentu Legimi

▪ Aktualnie Legimi współpracuje z kilkoma 

dużymi podmiotami



Przewagi konkurencyjne
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Abonamentowy model biznesowy Silna pozycja rynkowa Dynamiczny rynek e-książki 

▪ Pierwsza firma w Polsce wykorzystująca 
model subskrypcyjny na rynku 
e-booków/audiobooków

▪ Stabilny strumień przychodów, 
zapewniony dzięki modelowi 
abonamentowemu

▪ Systematyczne przychody o dużej 
przewidywalności w modelu pay as you
go, które są odnawiane przez 90% 
użytkowników każdego miesiąca

▪ Największa baza e-książek w Polsce 
w kategorii beletrystyka

▪ Możliwość korzystamia z legimi na 
czytanikach m.in. kindle oraz pocketbook, 
a także smartfonach i komputerach

▪ Unikalne rozwiązanie na rynku, możliwość 
przełączania pomiędzy e-książką 
a audiobookiem - synchrobooki

▪ Współpraca z czołowymi telekomami 
i bibliotekami publicznymi

▪ Rynek niemiecki, jednym z największych 
pod względem wartości na świecie 
(wartość przekracza 100 mln EUR)

▪ Polski rynek jest relatywnie mały, ale 
dynamiczny i systematycznie rosnący

▪ Podczas pandemii COVID-19 znacznie 
zwiększyła się konsumpcja rozrywki 
cyfrowej



Legimi 3.0 rewolucyjna zmiana
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▪ Legimi 3.0 to odpowiedź na 
najnowsze standardy w branży 
technologii mobilnych 
i platform internetowych

▪ Kompletna przebudową strony www 
i aplikacji mobilnych

▪ Nowoczesny design, user friendly, 
obniżający churn rate

▪ Wprowadzenie książek papierowych 
do oferty Legimi



Ekspansja na rynku niemieckim

13

Readfy GmbH Synergie z transakcji

29 maja 2019 r. Legimi nabyło 100% udziałów w spółce Readfy GmbH

▪ Readfy to właściciel wiodącej, na rynku 
niemieckim, aplikacji do czytania ebooków 
w modelu freemium

▪ Dysponuje ona umowami z ponad 300 
wydawcami, oferując 180 tys. tytułów 
w modelu reklamowym

▪ Serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych 
użytkowników, z czego z aplikacji korzysta 
regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie

▪ Uzyskanie dostępu do szerokiej bazy 
użytkowników Readfy

▪ Zwiększenie potencjału monetyzacji tej 
bazy, dzięki sprawdzonym na rynku polskim 
rozwiązaniom abonamentowym

▪ Zaproponowanie klientom Readfy flagowej 
oferty Legimi „Czytnik za 1 EUR” – jako 
wersji płatnej premium

▪ W 2020 r. liczba abonentów na rynku 
niemieckim wzrosła 2-krotnie



Strategia rozwoju
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Utrzymanie dynamicznego wzrostu 
bazy klientów oraz przychodów

Dalszy przyrost klientów 

biznesowych oraz bibliotecznych
Rozwój na rynku 

polskim i niemieckim

Systematyczna rozbudowa 

cyfrowej biblioteki Legimi



Otoczenie 
rynkowe

15



Rynek e-książki
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ok. 100 mln zł

▪ W Polsce stanowi on ok. 2-5% sprzedaży 

książki drukowanej vs. 20-30% na dojrzałych 

rynkach 

▪ Rynek jest relatywnie mały, ale dynamiczny 

i systematycznie rosnący

Źródło: Statista

Źródło: Badanie „Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków”, 

Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia

USA, Chiny i Niemcy to kraje z największym 
udziałem rynkowym

Szacuje się, że tyle jest warty

rynek e-książki w Polsce



Sytuacja 
finansowa
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Dane finansowe
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2 219
4 241

7 097

11 287

17 426

32 007

2015 2016 2017 2018 2019 2020

10

612

1 120 1 203

2 080

4 407

2015 2016 2017 2018 2019 2020

-511

-84

199
43

614

2 020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAGR = 71% CAGR = 238%

Przychody (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) Zysk netto (tys. PLN)

Dług netto / aktywa

49%

21%

 31 gru. 2019  31 gru. 2020

Płynność bieżąca

37%

84%

 31 gru. 2019  31 gru. 2020

▪ Dynamiczny wzrost wyników finansowych

▪ Systematyczna poprawa efektywność 

prowadzonej działalności, która prowadzi 

do „bankowalności” biznesu

▪ Konsekwentna redukcja zadłużenia 

i poprawa parametrów finansowych



ir@legimi.com

p.strzyzewski@innervalue.pl

+48 22 250 11 90

506 229 863


