Wprowadzenie do strategii
i modelu biznesowego

Materiał informacyjny

Nota prawna
Niniejszy materiał ("Prezentacja") zawiera informacje dotyczące spółki DataWalk S.A. („Spółka”). Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia
Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji w instrumenty finansowe
emitowane przez Spółkę. W Prezentacji zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie daje gwarancji, że są one
wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom lub być
nieaktualne lub błędne. Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek
błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej
analizie.
Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w szczególności oceny, plany, zamierzenia, projekcje, które są obciążone ryzykiem i mogą istotnie różnić się od faktycznych
rezultatów. Spółka nie deklaruje, że przedstawione plany, zamierzenia i projekcje zostaną w rzeczywistości zrealizowane lub osiągnięte.
Spółka jest uprawniona do uzupełnienia Prezentacji w całości lub części w dowolnym czasie, lecz nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń
znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary
Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.
Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) („Kodeks cywilny”) ani oferty elektronicznej w
rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego. Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia instrumentów finansowych Spółki, zaproszenie do negocjacji,
zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących innych instrumentów finansowych Spółki lub rekomendacja do zawierania
jakichkolwiek transakcji.
Prezentacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek
inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Odbiorcy. Prezentacja nie
stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.).
Spółka ani osoby działające w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność
za decyzje podjęte na podstawie Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Prezentacji nie powinny rezygnować z
przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w Prezentacji. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów, jakie
Odbiorca może ponieść w związku z analizą lub oceną niniejszej Prezentacji lub możliwości inwestycyjnej w niej przedstawionej.
Spółce przysługują prawa autorskie do wszystkich treści, grafik, fotografii i innych materiałów zamieszczonych w Prezentacji lub korzysta z nich na podstawie stosownego upoważnienia (licencji).
Odbiorca nie może wykorzystywać Prezentacji w części bądź w całości bez uprzedniej zgody Spółki.
Prezentacja nie jest przeznaczona do dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej
Afryki ani Japonii.

Podsumowanie managerskie
Adresujemy globalną i rosnącą potrzebę na efektywną analizę sieci powiązań (link analysis)
w sektorach rządowym i komercyjnym

Potwierdzona unikalna okazja

Atrakcyjna i rosnąca nisza

•

Produkt adresujący globalną i rosnącą potrzebę

•

Wartość kilka mld USD rocznie i dynamicznie rośnie

•

Technologia z rewolucyjnymi parametrami

•

Nieefektywny duopol na rynku (IBM i Palantir)

•

Wiele patentów przyznanych (5) i oczekujących na

•

Przewaga kosztowa oraz technologiczna w ramach niszy

przyznanie

COTS – walka modelem biznesowym

Obszar koncentracji smart money

•

Skalowalność: jedno pudełko sprzedane milion razy,

•

Multimiliardowe transakcje na rynku analityki

marże na poziomie 80% na przychodach z licencji

•

Na szali kariery i pieniądze weteranów rynku – topowi

•

Powtarzalne przychody: $1 dziś -> $2-5 jutro

•

Bariera wejścia: 5 lat rozwoju produktu na bazie gotowej
technologii

managerowie z USA i PL

Jednorożec w zaawansowanej analityce sieci powiązań

DataWalk state of art
technology & product
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DataWalk: opatentowany silnik
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• nowe zagrożenia: krypto, 5G, …

[names]

• 10x przewaga nad konkurencją
• lepsze efekty na wszelkich danych

• zabezpieczenia
[some data
on the klasy wojskowej
New applications
• dramatycznie niższe TCO
Aktualne narzędzia technologiczne product: time
spend, no of
every day

• łatwe i szybkie wdrożenia
pilot project,
references
•
benchmarki
do topowej bazy
Nisza i duopol na rynku wartym mld:
etc.
grafowej i relacyjnej pokazują >10x
tylko dwóch dostawców i jedna
• tradycyjne technologie z lat 90tych

technologia zdolna przetwarzać duże
wolumeny danych

przewagę komputacyjną

TRACTION

[no
of potential
44 zettabytów
w 2020)
•clients]
cyberprzestępczość - $6T w 2021

SOLUTION

PROBLEM

USD […]bn market

• $4.2M przychodów 2020 (+348%)
• Q4’20 @ BEP
• 15 nowych klientów pozyskano w
2020 roku
• 8 światowej klasy referencji

Benchmarks

https://datawalk.com/wp-content/uploads/2019/10/DataWalk-vs.TigerGraphTM-Performance-Benchmark_-Find-Paths-Algorithm-3.pdf

https://datawalk.com/wp-content/uploads/2019/11/DataWalkPerformance-Test-Results.pdf

Oprogramowanie DataWalk umożliwia łączenie cyfrowego i
tradycyjnego świata danych

Fuzja danych
Analiza
Śledztwo

Importuj, Łącz i Analizuj Dane Natychmiast

DataWalk Universe Viewer

Dashboards

Analysis

Share and
collaborate
SCORE

Investigation

Operations
CONFIRM
APPS
REJECT

Połącz wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne
źródła

Stwórz dynamiczny, cyfrowy model swojej
organizacji, aby uzyskać całościowy obraz
analityczny

Wizualne zapytania
Scoring = ML/ AI/ Reguły eksperckie
Triage
Śledztwa

COTS business model
Każdy klient korzysta z tego samego produktu umożliwiając marże 80%+ na przychodach z
licencji
Strumienie przychodów w mln USD
$4,50
$4,00
$3,50
$3,00
$2,50
$2,00

70%+ sprzedaży

$1,50
$1,00
$0,50
$-

Długi ogon

<30%

2018

2019

2020

Licenses

$0,23

$0,73

$2,82

Services & other

$0,16

$0,10

$1,25

Maintenance

$0,07

$0,11

$0,15

C OT S - c om m er c i al off- the shel f

Maintenance

Services & other

Licenses

Obszar: Big Data Link Analytics

BIG DATA

Nieefektywność rynku = niezwykła okazja
Wielkość danych

Palantir
and
IBM EIA

Roczna wartość: ~$5mld

Dowody:
Pierwsze kontrakty w Ameryce Północnej, gdzie DataWalk zastępuje

DATAWALK

MEDIUM DATA

Luka w niszy: projekty o inicjalnym budżecie <$3M wymagające big data

PALANTIR + IBM EIA

Palantira lub IBM i2

IBM i2

Liczne zapytania z rynku szukające alternatywy dla Palantira lub IBM i2

IBM I2

SMALL DATA

Na 100+ klientów i przetargów widoczny jest tylko Palantir i IBM

$10K

$100K

$1M

$10M

$100M+

Roczny przychód per kontrakt

Model przychodowy: $1 przychodu dziś = $2-5 przychodu jutro
Elastyczny produkt.
Elastyczne ceny.

Inicjalny przychód

KUCYK

$100k-200k

SŁOŃ

$300k-1M

inicjalnie

inicjalnie

Przychody w perspektywie 5 lat

$500k przez 5 lat

$3M przez 5 lat

Płatność z góry

70%

% inicjalnego przychodu
(rozpoznanie i cash-flow)

70-90%

MAMUT

$1-10M
inicjalnie

$10M przez 5 lat
80-100%

(może być opóźnione do czasu
uruchomienia produkcyjnego)

(może być opóźnione do czasu
uruchomienia produkcyjnego)

Usługi wdrożeniowe

~30%

~10-30%

~0-20%

Ilość pracy

3-8 osobomiesięcy
3-9 miesięcy

3-20 osobomiesięcy
3-12 miesięcy

3-30 osobomiesięcy
3-15 miesięcy

Tysiące słoni!

Setki mamutów!

Długość trwania projektu
Ilu takich klientów na świecie?

Setki tysięcy kucyków!

Wartość kontraktu zależy od ilości użytkowników i wielkości
przetwarzanych danych

Przykłady ofert

Najmniejszy
projekt

Duży klient:
ubezpieczenia

Klient typu:
Big Data

Duża liczba
analityków

Liczba użytkowników

5

20

10

150

Liczba terabajtów

1

5

200

5

Dodatkowe komponenty

None

API, test environment

API, test environment

API, HA (4 nonproduction)

Wartość licencji

$98k

$383k

$3 101k

$1 447k

Usługi wdrożeniowe

$40k

$80k

$300k

$300k

$19.6k

$76.7k

$620k

$289k

$157k

$540k

$4 021k

$2 037k

Roczny maintenance (abonament)
Razem

Realizacja strategii
Etap 1
1Q 2014- 3Q 2015

•

•

Obszary
kluczowe

•

•
•

•
•

•
Kluczowe daty

Etap 2
3Q 2015 – 1H 2019

Zdefiniowanie wartościowej biznesowo
oferty, we współpracy z potencjalnymi
klientami i w oparciu o badania rynkowe.
Przeprowadzono testy „silnika” planowanego
rozwiązania na rzeczywistych bazach
dostarczonych przez ponad dwadzieścia
polskich podmiotów, m. in. banki, firmy
windykacyjne, spółki notowane na GPW w
Warszawie i administrację państwową.
Budowa wersji beta oprogramowania oraz
całkowicie nowego interfejsu systemu w
nowej architekturze.
Rozwijanie produktu dla nowych grup
klientów (nowe branże).
Budowa zespołu kluczowych pracowników.

•

1Q2014 – rozpoczęcie testów wczesnych
wersji systemu DataWalk.
2Q2015 – Potwierdzenie skuteczności
działania wczesnej wersji produktu w
Polsce.
2Q2015 – pozyskanie funduszy dla
działalności operacyjnej w Polsce zamknięcie finansowania runda A.

•

•
•
•

•

•

•

•

Etap 3
1H 2019 – 1H 2022

Rozpoczęcie działalności komercyjnej w
Polsce.
Rozpoczęcie testów marketingowych w
Stanach Zjednoczonych.
Budowa referencyjnej bazy klientów w Polsce.
Pozyskanie pierwszych zagranicznych
referencji, w szczególności pierwszych
referencji ze Stanów Zjednoczonych.
Przejęcie obsługi co najmniej jednego klienta
strategicznego (zrealizowano m.in. TUiR Warta
S.A., HDI Sigorta A.S. oraz Ministerstwo
Finansów RP), co stanowi potwierdzenie
skuteczności oferowanych rozwiązań.

•
•

4Q2015 – rozpoczęcie testów
marketingowych w Stanach Zjednoczonych.
2H2017 – zamknięcie finansowania runda A1
(przedłużenie rundy A, w transakcji z
aktualnymi inwestorami i pracownikami Spółki).
Do końca 1H2019 pozyskanie pierwszego
klienta komercyjnego i pierwszych referencji w
Stanach Zjednoczonych.
4Q2018 – zamknięcie finansowania runda B
na realizację Etapu 3 - IPO.

•

•

Istotny wzrost tempa przychodów.
Osiągnięcie stabilnych cen w
Stanach Zjednoczonych.
Uzyskanie rozpoznawalności
efektywności technologicznej
platformy wśród klientów.

Etap 4
1H 2022 – 2H 2024

•

•

•

•

4Q2021 – 1H2022 pozyskanie około
dwudziestu klientów, zapewniających
referencje rozpoznawalne globalnie,
głównie w Stanach Zjednoczonych.
2021 – 2022
zamknięcie finansowania runda C na
realizację Etapu 4.

•

•

Pozyskanie łącznej liczby ok. 100 klientów (światowej klasy
referencji) w Stanach Zjednoczonych i na wybranych rynkach
zagranicznych.
Zawarcie partnerstwa we wspólnym oferowaniu platformy na
rynku z globalnym graczem („Go to Market Partnership”) w
celu przyspieszenia ekspansji.
Potwierdzenie poprawności i skuteczności modelu
biznesowego.

Zdobycie prestiżowej nagrody/wyróżnienia branżowego dla
produktu lub ujęcie platformy w badaniach Gartner Magic
Quadrant*, jako potwierdzenie powszechnej
rozpoznawalności oraz liczącej się pozycji platformy
DataWalk na rynku oprogramowania służącego analizie sieci
powiązań.
Pozyskanie inwestora strategicznego.

Podsumowanie

Rynek: Świetny rozmiar, dynamika konkurencji stanowi niezwykłą szansę
Rozwiązanie: Udowodniona możliwość wygrywania z konkurencją
Model biznesowy: Potwierdzony i skalowalny
Skalowanie biznesu: Deterministyczne
Finanse: Zademonstrowana kontrola, Triggery

Zapraszamy do subskrypcji biuletynu inwestorskiego:
https://datawalk.com/pl/newsletter-inwestorski

