KUPIEC S.A.
Prezentacja wyników finansowych
za III kwartał 2015 r.

Tarnów, Listopad 2015 r.

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 zanotowała w 3 kw. 2015 r. wzrost przychodów o 16% w ujęciu rdr. Po
trzech kwartałach 2015 r. przychody uległy zwiększeniu o 29%
w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.
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W 3 kw. 2015 r. Spółka osiągnęła najwyższy kwartalny zysk netto w całej swojej
historii. Było to związane przede wszystkim z debiutem BVT S.A.
na rynku NewConnect i aktualizacją wyceny posiadanych akcji.

Najważniejsze wydarzenia w 3Q 2015


Debiut Spółki BVT S.A. na rynku NewConnect,



Uchwalenie przez ZWZA Spółki wypłaty dywidendy z zysku za
2014 r.,



Realizacja założeń nowej Strategii Rozwoju,



Dalszy wzrost obrotów Spółki w segmencie spedycyjnym,



Prowadzenie działań nad optymalizacją struktury
finansowania,



Wdrożenie nowego systemu informatycznego,



Wspieranie rozwoju Spółki Windykacja PL Sp. z o.o.

Plany rozwoju


Utrzymanie wzrostu przychodów poprzez pozyskiwanie
nowych kontrahentów,



Analiza możliwości wydzielenia działalności spedycyjnej do
nowego podmiotu,



Przeprowadzenie procesu połączenia BVT S.A. z
WindykacjąPL Sp. z o.o.,



Poszukiwanie nowych projektów inwestycyjnych z branży
finansowej i spedycyjnej (TLS),



Wykonanie analiz mających na celu opracowanie studium
wykonalności i zastosowań dla posiadanej nieruchomości w
Tarnowie.
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