
1. Z czego może wynikać Pana zdaniem tak znacząca wyprzedaż akcji w ostatnich dniach?

W ocenie Zarządu, wyprzedaż akcji która nastąpiła podczas ostatnich sesji może być skutkiem braku 
reakcji rynku na pozytywne wyniki w III kwartale. Niska płynność to kolejny czynnik, który bez wątpienia 
powoduje duże wahnięcia cen akcji spółki PIK 

2. W raporcie kwartalnym pojawiła się informacja, że Spółka rozpoczęła już realizację strategii rozwoju. Jakie 
działania zostały podjęte w tym zakresie?

Obecnie trwają intensywne prace przy dwóch z trzech zapowiadanych projektach. Jeśli chodzi o sieć 
punktów pośrednictwa finansowego to spółka zakończyła proces negocjacji umowy, zapewniającej 
odpowiednie prowizje przy sprzedaży produktów finansowych. W przeciągu kilku dni Emitent podpisze 
wyżej wymienioną umowę. Jesteśmy natomiast w trakcie procesu doboru lokalizacji pod sprzedaż 
usług finansowych. Prowadzimy również rekrutację. 

W przypadku projektu sieci sklepów wielkopowierzchniowych, wyspecjalizowanych w sprzedaży i 
skupie towarów używanych to negocjacje z dostawcami odzieży jeszcze trwają. Spółka ma wybrane 
kilka lokalizacji i obecnie prowadzi badania rynku w tych miastach. Niebawem będziemy w stanie 
przedstawić markę pod którą sklepy będą działać. 

3. Kiedy inwestorzy poznają szczegóły dot. finansowania nowych projektów?

Po uruchomieniu projektów Emitent zweryfikuje założenia finansowe dotyczące przychodowości 
każdego z nich, tempo rozwoju będzie zależało od wyników w pierwszych 6 miesiącach działania. 6 
miesięczna ocena pozwoli nam odpowiedzieć, który projekt rozwija się zgodnie z założeniami strategii, 
a który wymaga modyfikacji strategii lub całkiem się nie sprawdza. W związku z powyższym trudno jest 
dzisiaj rozmawiać o szczegółach. Na chwilę obecną spółka korzysta ze środków własnych, natomiast 
nie wykluczamy zaciągnięcia nowych kredytów, emisji akcji czy obligacji w najbliższym czasie. 

4. Jak zamierzają Państwo spełnić kryterium kapitalizacji na poziomie 12 mln EUR, która jest wymagana do 
przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW?

Proszę zwrócić uwagę, że spółka PIK z każdym rokiem podwaja swoje przychody, głęboko wierzymy że 
w latach następnych również tak będzie. Dodatkowo od przyszłego roku pierwsze profity powinna 
przynieść przyjęta strategia co powinno znacznie podnieść rentowność Emitenta. W ocenie Zarządu 
2017 rok jest realnym terminem osiągnięcia wymaganej kapitalizacji i przejścia na rynek główny GPW. 


