Tarnów, 21.02.2014 r.

Kupiec S.A. otrzymał tytuł Gazeli
Biznesu 2013
Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r.,
działająca w branży transportu i spedycji, otrzymała tytuł Gazeli Biznesu 2013.
Jest to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm,
którego

autorem

jest

wywiadownia

gospodarcza

Coface

Poland,

a

organizatorem Konkursu jest dziennik Puls Biznesu.
Spółka znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu dzięki wypracowaniu znaczącego
przyrostu przychodów w 2012 r. w odniesieniu do 2010 r. Jego wartość wyniosła
142,25%. Kupiec spełnił także inne podstawowe kryteria kwalifikacyjne rankingu, m.in. w
latach 2010-2012 ani razu nie odnotował straty oraz utrzymywał rokroczny wzrost
przychodów w tym okresie.
„Bardzo mnie cieszy to wyróżnienie, tym bardziej, że zapracowaliśmy na nie w trudnych
czasach kryzysu, generując wzrosty obrotów i zysków. I to właśnie kryzys, a raczej
wychodzenie z niego i optymizm, jakim emanowali przedsiębiorcy zgromadzeni na
uroczystości wręczenia tytułów Gazeli Biznesu 2013, są dla mnie bardzo obiecującym
prognostykiem na ten rok. Jestem przekonany, że najgorsze czasy w gospodarce mamy
za sobą i tylko w naszych rękach leży, jak wykorzystamy nadchodzące lepsze lata.” –
mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.
W ubiegłym tygodniu Kupiec S.A. przedstawił wyniki finansowe za IV kw. 2013 r., w
którym strata netto wyniosła niewiele ponad 69 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej Spółce
udało się wypracować 30 tys. zł zysku. Cały 2013 rok został zakończony zyskiem netto w
wysokości ponad 145 tys. zł, a przychody Spółki ukształtowały się na poziomie 13.001
tys. zł. W tym roku wyniki finansowe powinny ulec poprawie za sprawą uruchomienia
jednostki spedycji krajowej w Tarnowie oraz utworzenia działu spedycji krajowej w
Kielcach.

Kupiec S.A. bardzo mocno angażuje się również w rozwój spółki BVT Sp. z o.o., w której
posiada 48,89% udziałów. Podmiot ten, działający w branży windykacji należności
masowych, nabył już pierwszy pakiet wierzytelności, których łączna wartość przekracza
13 mln zł. Obecnie trwają prace nad przekształceniem w spółkę akcyjną oraz
wprowadzeniem jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.
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