1. Spółka praktycznie nie podaje żadnych komunikatów dlaczego ? czy nic się nie dzieje, czy coś złego się
dzieje ?
Jako Prezes Zarządu chciałbym zapewnić, że nic złego się nie dzieje ze spółką. Dokładamy obecnie
wszelkich starań aby należycie przygotować się do sezonu sprzedażowego. Szkolimy kadrę,
usprawniamy systemy oraz negocjujemy umowy najmu. W przeciągu 2-3 tygodni powinniśmy zacząć
podpisywanie nowych umów na ten rok i wówczas pojawią się stosowne komunikaty.
2. Z racji sezonowości i tego, że na śląsku sklepy zlikwidowaliście to chciałbym wiedzieć czy wrócicie do nas
czy też okazało się to nie rentowne ?
Województwo śląskie jest dla nas ważnym rynkiem i do wybranych lokalizacji na pewno wrócimy
3. ile spółka planuje sklepów na sezon ?
Planowany jest znaczny wzrost liczby sklepów w sezonie sprzedażowym 2014, spółka dysponuje dziś
środkami finansowymi do otwarcia nawet 80 sklepów. Nie jesteśmy dziś jednak w stanie podać
dokładnej liczby sklepów, ponieważ wiele umów jest jeszcze negocjowanych, w tym przede wszystkim
umowy z dostawcami.
4. czy w miarę podpisywania kolejnych umów, inwetorzy będą mogli się o tym dowiedzieć ?
Nie widzę problemu aby takie informacje pojawiały się na stronie spółki, oraz zbiorczy raport w
systemie EBI (np. co 5 sklepów)
5. Czy Zarząd pokusi się o prognozy przychodów i zysków na ten rok ?
Zarząd rozważa możliwość publikacji prognozy na 2014 rok, aczkolwiek nie odbędzie się to wcześniej
niż przed podpisaniem wszystkich umów.
6. Jakiś czas temu zrobił Pan uchwałę o Emisji - czy ma Pan inwestora do objęcia tych akcji, jeśli tak to po
jakiej cenie ?
Zarząd prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami z branży o przychodach od 5 do 15 mln zł.
Emisja może posłużyć do przejęcia tych podmiotów.
7. Sprzedał Pan akcje poza rynkiem kilka dni temu, inwestorów to martwi, jaki jest powód takiego ruchu ?
Sprzedaż akcji nie jest związana z moim postrzeganiem sytuacji w spółce, wręcz przeciwnie uważam, że
przed spółką dobry rok. W czasie sezonu planuję udzielić pożyczki do spółki w wysokości znacznie
wyższej niż rok temu, pieniądze ze sprzedaży akcji będą częścią tej pożyczki
8. Spółka podpisała kilka miesięcy temu kredyt z Mbankiem - na jaki cel będą przeznaczone te pieniądze ?
Tak jak pisaliśmy wcześniej, spółka wyda pieniądze na działalność bieżącą, czyli na otwarcie nowych
punktów sprzedaży
9. Czy jest szansa/wola, aby spółka weszła na główny rynek, jeśli tak to w jakim czasie ?
Do wejścia na rynek główny niezbędna jest kapitalizacja spółki na poziomie 12mln euro, więc na dzień
dzisiejszy spółka nie ma takiej możliwości. Jako główny akcjonariusz i Prezes Zarządu jak najbardziej
wyrażam chęć przejścia spółki na rynek główny, w przypadku przejęcia podmiotów o których mowa w
pkt 6, stanie się to technicznie możliwe.

