Tarnów, 14.08.2013 r.

Kupiec S.A. stabilizuje zyski i przychody
w 2 kw. 2013 r.
Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która
działa w branży transportu i spedycji, osiągnęła w 2 kw. 2013 r. zysk netto na
poziomie 155 tys. zł przy przychodach wynoszących 3,66 mln zł.
W analogicznym okresie ub. roku Spółka wypracowała 206 tys. zł zysku netto, a
przychody wyniosły 3,62 mln zł. Nieco gorsze wyniki finansowe Spółki w ujęciu rdr. są
wynikiem przedłużających się negocjacji oraz trwającej organizacji w ramach dwóch
projektów: zawiązania Spółki BVT Sp. z o.o. oraz podpisania listu intencyjnego z Grupą
Kapitałową z branży stalowej na obsługę spedycyjno-transportową. Należy jednak
zauważyć, że utrzymanie zysku netto na poziomie 150-200 tys. zł jest dość sporym
sukcesem Kupiec S.A. w odniesieniu do poprzednich lat.
„Wyniki Spółki stabilizują się na, jak uważam, bardzo satysfakcjonującym poziomie.
Jestem

zadowolony, gdyż ustabilizowanie sytuacji w podstawowej działalności Spółki

pozwala mi spokojnie myśleć o jej dalszym rozwoju.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes
Zarządu Spółki Kupiec S.A.
„W sprawie zawiązania Spółki BVT mogę powiedzieć tyle, że Kupiec wraz z drugim
partnerem w całości wywiązali się ze swoich zobowiązań, wpłacając kapitał założycielski.
Trzeci udziałowiec nowotworzonej Spółki częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań,
wpłacając ponad 250.000 zł. Oczekujemy do połowy września na pozostałe 150.000 zł. W
przypadku ich braku jestem zdecydowany naliczyć kary umowne lub oczekiwać innej
rekompensaty. Zastanawiam się też nad alternatywną działalnością dla tworzonej Spółki
BVT, gdyż szkoda byłoby zmarnować energię włożoną w jej tworzenie. Mam już pewną
koncepcję i jeżeli do tego dojdzie, to myślę, że pozytywnie zaskoczę Akcjonariuszy.” dodaje Prezes Wróblewski.

W drugim kwartale 2013 r. Spółka utworzyła oddział w Kielcach, który ma się zajmować
obsługą zleceń krajowych, a także międzynarodowych w oparciu o przewoźników i
zleceniodawców z regionu. Otwarcie się na rynek krajowy, jak dotąd nieobsługiwany
przez

Kupiec

S.A.,

ma

pomóc

w

dywersyfikacji

źródeł

pochodzenia

zleceń

transportowych.
„Dobrze oceniam minione trzy miesiące działalności nowopowstałej spedycji krajowej w
Kielcach. To nowe doświadczenie przekłada się na uruchomienie od września tego roku
obsługi krajowej w Tarnowie. Widzę tu duży potencjał wzrostu i będę chciał go
wykorzystać.” - podsumowuje Wróblewski.
Spółka zawarła również w czerwcu umowę kredytową z Bankiem Handlowym na kwotę
400 tys. EUR. Pozwoli to na zoptymalizowanie kosztów finansowania poprzez spłatę
drogiego w obsłudze finansowania w walucie krajowej oraz zwiększenie kapitału
obrotowego, potrzebnego do realizacji kolejnych projektów.
Kupiec S.A. wypracował w 2012 r. zysk netto na poziomie prawie 470 tys. zł przy
przychodach sięgających 13 mln zł.
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