KUPIEC S.A.
Prezentacja wyników finansowych
za III kwartał 2013 r.

Tarnów, 14.11.2013 r.

Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest samochodowa spedycja międzynarodowa na
trasach długodystansowych. Oferta opiera się na organizacji całopojazdowych
przewozów do Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Turcji. Realizowane są one w
oparciu o długoterminowe umowy współpracy z grupą sprawdzonych firm
transportowych, które posiadają cięŜarówki 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 naleŜności, Spółka realizuje godne i bezpieczne
zyski.



Kupiec S.A. z powodzeniem realizuje zlecenia transportowe dla wielu producentów
europejskich w tym Grupy Volkswagen 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.
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Przychody w III kw. 2013 r. uległy niewielkiej poprawie w ujęciu rdr. Narastająco,
sprzedaŜ Spółki w br. wzrosła o ponad 6% w odniesieniu do 2012 r.
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W II kw. 2013 r. zysk netto spadł o ponad 70%. Wynika to ze spadku marŜy w
dziale transportu międzynarodowego o 2 pkt. procentowe. Kupiec podejmuje
działania związane z wejściem w spedycję krajową i posiada juŜ dwie takie
jednostki - w Kielcach oraz w Tarnowie.

NajwaŜniejsze wydarzenia w 3Q 2013


Uruchomienie działu spedycji krajowej w
Tarnowie



ZłoŜenie wniosku o rejestrację Spółki BVT
Sp. z o.o. --> w październiku wniosek
został zatwierdzony; BVT nabyło juŜ pakiet
wierzytelności o wartości powyŜej 13 mln
zł; zawarło takŜe umowę na doradztwo
przy wprowadzeniu na rynek NewConnect

Plany rozwoju


Kontynuowanie rozwoju spedycji krajowej



Poszukiwanie nowych kierunków na
relacjach międzynarodowych



Pozyskiwanie kolejnych pakietów
wierzytelności przez BVT Sp. z o.o.



Wprowadzenie BVT na rynek NewConnect
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