KUPIEC S.A.
Prezentacja wyników finansowych
za II kwartał 2016 r.

Tarnów, Sierpień 2016 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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Kupiec S.A. kontynuuje realizację przyjętej strategii rozwoju i konsekwentnie
zwiększa wypracowywane przychody ze sprzedaży w segmencie TSL
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Spółka notuje dalsze zwiększenie osiąganego zysku netto i dąży do utrzymania
wzrostu rentowności

Najważniejsze wydarzenia w 2Q 2016


Utrzymanie wzrostu przychodów w segmencie TSL i
realizacja kolejnych celów miesięcznych w tym zakresie (2,8
mln zł),



Kontynuowanie rozwoju wszystkich oddziałów spedycji Spółki
w Tarnowie, Kielcach oraz w Katowicach,



Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży na zakup
biurowca w Tarnowie o powierzchni prawie 3 tys. m2,



Objęcie pakietu akcji spółki Outdoorzy S.A., która planuje
zadebiutować na rynku NewConnect,



Zakończenie z sukcesem połączenia spółek BVT S.A. oraz
WindykacjaPL Sp z o.o.

Plany rozwoju


Wypracowywanie miesięcznych przychodów w segmencie
TSL na poziomie 3,2 mln zł,



Finalizacja transakcji nabycia biurowca w Tarnowie,



Kontynuowanie realizacji przyjętego planu rozwoju BVT S.A.,



Wypłata dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję,



Dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów Spółki,



Poszukiwanie nowych i perspektywicznych projektów
inwestycyjnych.
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