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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym Emitenta, które w jego ocenie mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta 
 
1.1. Wyniki sprzedaży Emitenta za czerwiec 2012 r. 

 

  2011-czerwiec 2012 czerwiec Zmiana 

Sprzedaż 673576,78 589827,05 -12% 

Ilość dostaw 3739 3191 -15% 

Liczba zarejestrowanych 
klientów 21344 51077 139% 

Średnia wartość dostawy 180,15 184,84 3% 

 

 

Na spadek sprzedaży i ilości dostaw za czerwiec 2012 r. w porównaniu do czerwca 
2011 r. największy wpływ ma obecna sytuacja głównego dostawcy Emitenta firmy 
Bomi S.A. Największym problemem firmy jest zachowanie ciągłości dostaw 
asortymentu co przekłada się na wąską ofertę produktową, która skutkuje utratą 
konkurencyjności przez Emitenta. Wpływ na wynik miała również zmiana miejsca, z 
którego Emitent dokonuje kompletacji zamówień na obszarze Warszawy, która 
spowodowała w krótkim czasie wstrzymanie przyjmowania zamówień. 

 

W stosunku do czerwca 2011 Emitent zamknął również oddziały w Szczecinie, 
Białymstoku i Bydgoszczy. 

 

1.2. Wydarzenia mające istotne znaczenie z punktu widzenia działalności operacyjnej 
Spółki: 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka w związku z zamknięciem Sklepu 
zlokalizowanego w centrum handlowym „Jupiter”, zmieniła miejsce kompletacji 
dostaw dla oddziału warszawskiego. Nowym miejscem kompletacji jest sklep Bomi 
zlokalizowany w Legionowie. Z punktu działalności operacyjnej nowa lokalizacja może 
wpłynąć negatywnie na jednostkowe koszty dostawy zamówień. 

 

 

2. Realizacja celów emisji w okresie objętym niniejszym raportem 

 

W czerwcu 2012 r. spółka nie wykorzystywała środków pozyskanych z emisji akcji 
serii E. 

 

 

3. Zestawienie raportów opublikowanych w czerwcu 2012 r. 
 

Numer Data Temat 

21/2012 EBI 11.06.2012 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 11.06.2012 

22/2012 EBI 11.06.2012 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA do dnia 
04.07.2012 

6/2012 ESPI 13.06.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na 
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NWZA w dniu 11.06.2012  

23/2012 EBI 14.06.2012 Raport miesięczny za maj 2012 

24/2012 EBI 20.06.2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

25/2012 EBI 25.06.2012 Zbycie aktywów o istotnym znaczeniu dla Spółki 

26/2012 EBI 26.06.2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26.06.2012 

27/2012 EBI 26.06.2012 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

7/2012 ESPI 26.06.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na 
ZWZA w dniu 26.06.2012 

 
 

4. Kalendarz inwestora 
 
 
31.07.2012, godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
do 14.08.2012  Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2012 
14.08.2012   Publikacja raportu kwartalnego za II kw. 2012 


