Tarnów, 15.02.2017 r.

Kupiec S.A. stawia na rozwój segmentu
TSL
Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r.,
działająca w branży transportu i spedycji, wypracowała w 4 kw. 2016 r. zysk z
działalności operacyjnej na poziomie ponad 84 tys. zł, a jej przychody netto ze
sprzedaży wyniosły 9.080 tys. zł. Spółka rozszerzyła swoją działalność w
obszarze TSL i liczy na pozytywne efekty wdrożonych zmian.
W 4 kw. 2015 r. Emitent miał 55 tys. zł zysku z działalności operacyjnej w segmencie TSL
przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 6.950 tys. zł. W całym 2016 r. Kupiec
S.A. zanotował 569 tys. zł zysku z działalności operacyjnej, a jego przychody netto ze
sprzedaży przekroczyły 33.956 tys. zł. Z kolei zysk netto Spółki w minionym roku sięgnął
blisko 676 tys. zł. Emitent konsekwentnie realizuje przyjęty plan rozwoju oparty na
zwiększeniu wydajności oraz efektywności własnych oddziałów w Tarnowie, Kielcach i
Katowicach, którego celem jest osiągnięcie miesięcznych obrotów w segmencie TSL na
poziomie minimum 3,2 mln zł oraz wypracowywanie satysfakcjonujących rentowności. W
4 kw. 2016 r. Kupiec S.A. podjął decyzję o rozszerzeniu swojego profilu działalności w
dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest transport krajowy i międzynarodowy małymi
samochodami do 3,5 tony jako uzupełnienie spedycji ładunków 24 tonowych. Spółka
pozyskała spedytorów specjalizujących się w tym segmencie i będzie chciała dynamicznie
go rozwijać. Drugim obszarem ekspansji jest obrót ładunkami całopaletowymi we
współpracy z dużym, europejskim operatorem logistycznym. Negocjacje na temat
potencjalnej współpracy powinny się zakończyć w 1 kw. 2017 r.
„Z uwagi na fakt, iż posiadamy stabilną bazę w postaci ponad 30 mln zł zrealizowanych
przewozów ładunków całosamochodowych, kontakty oraz doświadczenie, postanowiliśmy
rozszerzyć spektrum naszej działalności poruszając się jednak cały czas w obrębie branży
TSL. Stąd też nowe projekty przewozów małych przesyłek na paletach i uruchomienie
spedycji samochodów do 3,5 tony. Nowe kierunki powinny wpłynąć na lepsze wyniki
finansowe Spółki i uodpornić ją na dekoniunkturę w branży.” - wyjaśnia Leszek
Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.
Emitent koncentruje również swoje działania na prowadzeniu remontu nabytego w
ubiegłym roku czterokondygnacyjnego biurowca w Tarnowie. Po zakończeniu jego
modernizacji i oddaniu kolejnych powierzchni do użytku, na koniec 1 kw. 2017 r. poziom
wynajęcia lub eksploatacji powinien wynosić blisko 94% łącznej powierzchni
przeznaczonej do wynajęcia. Zakupiony przez Spółkę biurowiec zlokalizowany jest w
bardzo rozpoznawalnym miejscu w Tarnowie oraz posiada dobre skomunikowanie z
autostradą A4 i wszelkie udogodnienia wymagane w nowoczesnych budynkach

biurowych. Realizowany remont powinien istotnie podnieść prestiż, a także wartość tej
nieruchomości.
Emitent bardzo pozytywnie ocenia rozwój spółki BVT S.A., która nadal kontynuuje
działania w zakresie swojej podstawowej działalności i rozwoju w obszarze
restrukturyzacji oraz zakupów wierzytelności z sektora bankowego. W 4 kw. 2016 r.
Kupiec S.A. z sukcesem realizował działalność inwestycyjną i zanotował bardzo wysoką
rentowność na przeprowadzonej inwestycji w notowaną na rynku NewConnect spółkę
Outdoorzy S.A.
„Blisko 3.000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej w bardzo dobrej lokalizacji to
duży potencjał, który chcemy jak najlepiej wykorzystać dla wyników finansowych Spółki.
Oczywiście wymaga to podniesienia standardu blisko 20-letniego budynku, co w zakresie
wolnej do wynajęcia powierzchni powinniśmy zakończyć w 1 połowie tego roku. Kolejne
powierzchnie zwalniane przez
bank
w
2018
roku
będziemy
sukcesywnie
zagospodarowywać. Dotychczasowe prace przebiegają zgodnie z planem i jestem bardzo
zadowolony z ich efektu.” - zakończył Prezes Wróblewski.
Kupiec S.A. wypłacił swoim Akcjonariuszom w 2016 r. dywidendę z zysku za 2015 r. w
wysokości 0,06 zł na akcję. Rok wcześniej wysokość dywidendy Spółki wyniosła 0,01 zł
na akcję. Coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami stanowi jeden z
elementów przyjętej Strategii Rozwoju Emitenta. Spółka należy do segmentu rynku
NewConnect - NC Focus, w skład którego wchodzą podmioty z alternatywnego rynku,
spełniające najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane przede wszystkim z
ich kondycją finansową oraz sposobem wypełniania przez nie obowiązków
informacyjnych.
Kupiec S.A. jest głównym akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect Spółki BVT
S.A. i posiada akcje stanowiące 42,90% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 44,37%
udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.
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