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Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest samochodowa spedycja międzynarodowa na trasach
długodystansowych. Oferta opiera się na organizacji całopojazdowych przewozów do
Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Realizowane są one w oparciu o długoterminowe
umowy współpracy z grupą sprawdzonych firm transportowych, które posiadają ciężarówki
o ładowności minimum 24 tony.



Są to głównie polscy przewoźnicy, dla których Spółka wytycza trasy o długości około 5-6
tysięcy kilometrów, składające się z kilku osobnych zleceń. Przewoźnicy mają zapewnioną
stałą pracę na z góry określonych warunkach finansowych i pewność zapłaty za wykonane
usługi. Natomiast dzięki ugruntowanym kontaktom w UE i restrykcyjnej polityce windykacji
należności, Spółka realizuje godne i bezpieczne zyski.



Kupiec S.A. z powodzeniem realizuje zlecenia transportowe dla wielu producentów
europejskich w tym ThyssenKrupp i Toshiba.



Spółka jest konkurencyjna i zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Jej spedytorzy
posiadają wiedzę i kwalifikacje w zakresie transportu, co zapewnia profesjonalną i
kompleksową obsługę zleceń oraz maksymalne spełnienie oczekiwań klientów.



Spedycja krajowa. Od 2013 roku Spółka z powodzeniem rozwija dział przewozów na
kierunkach krajowych.
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W II kw. 2014 r. przychody ustabilizowały się na poziomie przekraczającym 2 mln zł
miesięcznie. Oznacza to wzrost w ujęciu rdr. o 67%.
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Zakończona w czerwcu restrukturyzacja Spółki i związane z nią koszty nie powinny już wpływać
negatywnie na wyniki finansowe w kolejnych okresach. Spółka szacuje, że wzrost przychodów
zacznie się przekładać na poprawę rentowności i wzrost zysków netto.

Najważniejsze wydarzenia w 2Q 2014


Zakończenie restrukturyzacji Spółki w oparciu o
rozbudowę spedycji krajowej i międzynarodowej,



Kontynuowanie procesu zwiększenia zatrudnienia
spedytorów w nowoutworzonym oddziale na Śląsku,



Nabycie przez BVT pakietu wierzytelności o wartości
12,2 mln zł,



Wypracowanie przez BVT w pierwszym półroczu 2014 r.
zysku netto na poziomie ponad 235 tys. zł,



Nabycie 23% udziałów w Spółce Windykacja PL
Sp. z o.o.

Plany rozwoju


Utrzymanie miesięcznych przychodów na poziomie
powyżej 2 mln zł,



Kontynuowanie prac nad rozwojem oddziału na Śląsku,



Przekształcenie BVT w spółkę akcyjną i wprowadzenie
jej akcji do obrotu na rynku NewConnect,



Nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności przez BVT,



Przekształcenie Windykacja PL w spółkę akcyjną i
wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.
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