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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 Grupy Volkswagen i Toshiba.



Od roku 2013 realizujemy również usługi w obrębie spedycji krajowej, które obecnie
stanowią blisko połowę wolumenu obsługiwanych zleceń.



Spółka jest konkurencyjna i zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Jej
spedytorzy posiadają wiedzę i kwalifikacje w zakresie spedycji, co zapewnia
profesjonalną i kompleksową obsługę zleceń oraz maksymalne spełnienie oczekiwań
klientów.
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Spółka zwiększyła przychody w 2 kw. 2015 r. o 24% w ujęciu rdr., a w całym
pierwszym półroczu br. o 37%.
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W 2 kw. 2015 r. Kupiec S.A. wypracował najwyższy kwartalny zysk netto w całej
swojej historii.

Najważniejsze wydarzenia w 2Q 2015


Przyjęcie nowej Strategii Rozwoju Spółki,



Dalszy wzrost przychodów do rekordowego poziomu,



Kontynuowanie prac nad upublicznieniem BVT S.A. na rynku
NewConnect,



Otrzymanie dywidendy od BVT S.A. w łącznej kwocie 240 tys.
zł brutto,



Osiągnięcie ponad 600 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2015 r.
przez BVT S.A.,



Prowadzenie działań mających na celu rozwój Spółki
Windykacja PL Sp. z o.o.

Plany rozwoju


Stabilny wzrost segmentu spedycyjnego,



Zwiększenie poziomu miesięcznych przychodów do 2,8 mln
zł,



Pozyskanie inwestora branżowego,



Rozszerzanie portfela inwestycyjnego o nowe spółki,



Wprowadzenie akcji Spółki BVT S.A. do obrotu na rynku
NewConnect,



Prowadzenie przyjaznej polityki dywidendowej, zakładającej
dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.

Struktura akcjonariatu
według udziałów w kapitale zakładowym

19,30%
Leszek Wróblewski

Kaja Sp z oo
0,00%

52,07%
BVT S.A.

7,39%
ABS Investment S.A.

7,55%

Kupiec S.A.

Pozostali
13,68%

Struktura akcjonariatu
według udziałów w głosach na WZA

15,39%
Leszek Wróblewski

0,00%

Kaja Sp z oo
5,09%
BVT S.A.
5,20%
ABS Investment S.A.
9,41%
64,91%

Kupiec S.A.

Pozostali

Kontakt


Strona internetowa - www.kupiec.az.pl

Prezes Zarządu - Leszek Wróblewski:
leszek@kupiec.az.pl




Media - ir@kupiec.az.pl

