
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

GP Adrenalina S.A. koproducentem polskiej superprodukcji 

 

Warszawa, 9 maja 2012 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot z 

Grupy Novainvest S.A. specjalizujący się w pełnej obsłudze wydarzeń artystycznych oraz 

eventowych – podpisał porozumienie o współpracy przy nowej polskiej superprodukcji. 

Premiera filmu planowana jest w IV kw. 2013 r. GP Adrenalina S.A. skoordynuje również 

działania marketingowe i Public Relations związane z promocją filmu. 

 

-„Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. będzie jednym z głównych koproducentów filmu oraz 

podmiotem nadzorującym działania promocyjne, dzięki czemu będziemy mogli aktywnie 

uczestniczyć w działaniach marketingowych związanych m.in. z promocją w Internecie czy 

zakupem i planowaniem mediów reklamowych, w planach jest także wypuszczenie gry 

komputerowej związanej z tematyką filmu. W październiku br. planujemy organizację 

konferencji poświęconej ww. superprodukcji, wtedy też będziemy mogli przekazać więcej 

szczegółów.  

 

Rozszerzenie działalności GP Adrenalina S.A. o produkcje filmowe stanowi istotny element w 

zakresie rozwoju portfela oferowanych przez nas usług. W III kw. 2012 r. zamierzamy 

zrealizować emisją prywatną na rynku NewConnect z której środki przeznaczymy na dalsze 

zwiększanie naszego zaangażowania w branży filmowej.” – mówi Radosław Konarski, Prezes 

Zarządu GP Adrenalina S.A. 

 

Pod koniec kwietnia br. Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. nabyła 35% udziałów w kapitale 

zakładowym KRAB Music House & Special Events Sp. z o.o. Jeszcze w roku 2012 GP 

Adrenalina S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect. Koordynatorem oferty będzie 

Nova Capital Advisors Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 



 

*** 

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. http://gpadrenalina.pl/ 

- świadczy usługi w branży kultury, biznesu i sztuki (wyspecjalizowana działalność eventowa 

w zakresie gal specjalnych, imprezy plenerowe, zaplecza produkcyjnego, management 

artystyczny).  

 

Misją GP Adrenalina S.A. jest zjednoczenie producentów z branży eventowej i artystycznej 

pod wspólną marką, co pozwoli dotrzeć do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych z 

szeroką ofertą bardzo wyspecjalizowanych usług. 

 

Głównym akcjonariuszem GP Adrenalina S.A. jest Global VC Sp. z o.o. (podmiot zależny od 

Novainvest S.A.), który posiada 60% w kapitale zakładowym, pozostały akcjonariat stanowią 

osobowy i podmioty powiązane ze Spółką na poziomie działalności operacyjnej.  

 

KRAB Music House & Special Events Sp. z o.o. http://www.krab.pl/ 

- początki Agencji Artystycznej KRAB Music House & Special Events Sp. z o.o. sięgają roku 

1996. Na początku była to mała firma, która sprawowała opiekę menadżerską nad kilkoma 

grupami rockowymi, kolejno pojawiły się zespoły jazzowe, klasyczne i popowe. W ofercie 

znalazły się także usługi z obszaru kabaretu i teatru.  

 

W chwili obecnej KRAB jest wszechstronną agencją artystyczną, która poza opieką 

menadżerską oferuje zróżnicowaną gamę usług, takich jak bukowanie artystów, obsługę tras 

koncertowych zagranicznych artystów, produkcję płyt, a także organizację promocyjnych i 

integracyjnych imprez firmowych. 

http://gpadrenalina.pl/
http://www.krab.pl/

