Tarnów, 13.08.2015 r.

Kupiec S.A. z najlepszym kwartałem w
historii
Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży
transportu i spedycji, osiągnęła w 2 kw. 2015 r. 317 tys. zł zysku netto przy
przychodach wynoszących 7.608 tys. zł. Był to zarazem najlepszy kwartał dla
Emitenta w całej jego historii.
W analogicznym okresie 2014 r. Spółka miała 33 tys. zł zysku netto, notując 6.122 tys. zł
przychodów. W całym pierwszym półroczu br. Kupiec S.A. wypracował już 408 tys. zł
zysku netto, a także 14.341 tys. zł sprzedaży. Po dwóch kwartałach ub. roku było to
odpowiednio 41 tys. zł oraz 10.429 tys. zł. Istotny udział w poprawie wyników
finansowych Emitenta miało otrzymanie dywidendy od BVT S.A. w kwocie 240 tys. zł.
Spółka skutecznie realizuje plan rozwoju segmentu spedycyjnego stale zwiększając
przychody oraz dbając o stabilny poziom marż.
„Osiągniecie kwartalnego poziomu 7,6 mln zł obrotów, co daje średnio 2,53 mln zł na
miesiąc, jest wynikiem zmiany polityki Spółki w obrębie działalności spedycyjnej
polegającej na jej rozszerzeniu o spedycję krajową i zwiększaniu zatrudnienia
doświadczonych spedytorów. Po tych dwóch miesiącach widzę, że bardzo prawdopodobne
jest generowanie kwartalnych zysków netto w okolicach 100 tys. zł przy utrzymaniu
miesięcznych obrotów na poziomie 2,5 mln zł. Sezon wakacyjny standardowo nie jest
najlepszy dla branży transportowej, jednakże lipiec był nadspodziewanie dobry i mam
nadzieję, że miesiąc sierpień tego nie popsuje. We wrześniu spodziewamy się normalnych
obrotów, więc liczę na utrzymanie poziomu 2,5 mln zł obrotu miesięcznego i powyższych
zysków.” - ocenia Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.
W kwietniu br. Spółka przedstawiła nową strategię rozwoju, która zakłada rozbudowę
Grupy Kapitałowej do 3-5 podmiotów, a także rozwijanie spółki BVT S.A., stanowiącej
istotne aktywo Kupca. Emitent zamierza również prowadzić politykę stabilnego wzrostu
segmentu spedycyjnego oraz poszukiwać inwestora branżowego dla tego biznesu.
Przyjęta przez Zarząd Spółki polityka dywidendowa stanowi o corocznym dzieleniu się
wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami. W tym roku Kupiec S.A. wypłaci dywidendę
w wysokości 0,01 zł na akcję z zysku osiągniętego w 2014 r. Dzień ustalenia prawa do
dywidendy został wyznaczony na 29.09.2015 r., a jej wypłata nastąpi 19.10.2015 r.
Kupiec S.A. liczy na debiut Spółki BVT S.A. na rynku NewConnect we wrześniu tego roku.
Podmiot ten przeprowadził w lipcu split akcji w stosunku 1:50 i w najbliższym czasie
ponownie złoży wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie swoich akcji do obrotu na
alternatywnym rynku. BVT S.A. zanotowało bardzo udany 2 kw. 2015 r., osiągając ponad
600 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących 1,67 mln zł. Całe pierwsze

półrocze br. Spółka ta zamknęła zyskiem netto sięgającym 1,18 mln zł przy obrotach na
poziomie 3,33 mln zł.
„Inwestycja w BVT była kamieniem milowym w rozwoju Spółki Kupiec S.A. Rozwoju w
obrębie nowej działalności, jaką jest inwestowanie w podmioty tworzone od zera przy
wsparciu kapitałowym i merytorycznym Emitenta. Po pierwszej premii, jaką była dla
Kupca wyplata dywidendy z BVT, czekamy na kolejną, dużo większą, w postaci wyceny
akcji BVT poprzez rozpoczęcie notowań jej akcji na rynku NewConnect. Mam nadzieję, że
nastąpi to na początku września tego roku. Dzięki obserwacji negocjacji sprzedaży akcji
BVT przez Kaja Sp. z o.o. na rzecz innych inwestorów, widzę bardzo duże
zainteresowanie tymi walorami, co myślę, że przełoży się na aktywność Akcjonariuszy już
w trakcie notowań akcji BVT na alternatywnym rynku. BVT bardzo dobrze się rozwija i
obecnie odkłada kapitał na kolejne zakupy wierzytelności, dlatego będę chciał powielić
ten model na inne podmioty, w których Kupiec ma lub będzie miał udziały.” podsumowuje Wróblewski.
Kupiec S.A. miał 73 tys. zł zysku netto oraz 23.094 tys. zł przychodów w 2014 r. Jednym
z akcjonariuszy Spółki jest inwestor finansowy - ABS Investment S.A. Kupiec S.A. jest
natomiast głównym akcjonariuszem BVT S.A. i posiada akcje stanowiące 45,12% udziału
w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę
Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
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