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Szanowni Państwo, 
 
 
 
        Upływający 2014 r. ,był dla Emitenta okresem wielu zmian i restrukturyzacji działalności samej 
spółki. Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku nieruchomości w Łodzi  , która bezpośrednio 
przekładała się na jedne z najniższych stawek czynszu lokali komercyjnych w Polsce , oraz 
przeciągająca się procedura pozyskania środków na planowane inwestycje, zmusiła spółkę do 
podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków umożliwiających ochronę jej interesów. W trzecim 
kwartale 2014 roku, w związku z podpisaniem 18 czerwca 2014r. , Umowy o Świadczenie w Miejsce 
Wykonania (o podpisaniu, której Emitent informował swoich akcjonariuszy w Raporcie Bieżącym nr 
12/2014 z dnia 19/06/2014 roku), spółka wygasiła działalność związaną z wynajmem powierzchni 
biurowo-handlowych i komercyjnych powierzchni reklamowych.  
 
        Jednocześnie w drugim kwartale 2014 roku spółka  Assetus  S.A., której znaczny pakiet posiada 
Emitent, przejęła znanego producenta konstrukcji drewnianych (dachów) i domów w Polsce , spółkę 
Modern Dach Sp. z o. o. (www.moderndach.pl) , która posiada swój zakład produkcyjny w centralnej 
Polsce, jest liderem w produkcji konstrukcji drewnianych dachów, jak również producentem domów 
o uznanej wieloletniej renomie. Firma jest obecna na rynku od przeszło 20 lat i posiada nowoczesny 
park maszynowy, a swoje wyroby eksportuje również za granicę. Jednocześnie zgodnie z wcześniej 
publikowanymi informacjami, które spółka przekazała w swoich Raportach Kwartalnych, spółka w 
trzecim kwartale 2014 roku kontynuowała rozmowy i działania celem rozpoczęcia dodatkowo nowej 
działalności operacyjnej w miejsce wygaszanej związanej z wynajem powierzchni biurowo-
handlowych i komercyjnych. W efekcie tych działań w oparciu o przeprowadzone rozmowy handlowe 
z partnerami zagranicznymi, spółka rozszerzyła prowadzoną działalność o obrót drewnem, w tym 
konstrukcyjnym (Raport Bieżący Emitenta nr 15/2014 z 07/10/2014 roku). Jak spółka wskazywała w 
powołanym Raporcie Bieżącym nr 15/2014, przedmiotowa działalność jest dodatkowo bezpośrednio 
powiązana z podstawową działalnością spółki zależnej od spółki Assetus S.A., w której Emitent 
posiada znaczny pakiet akcji.  
 
        Dodatkowo w czwartym kwartale 2014 roku, Emitent nabył znaczny pakiet udziałów w spółce 
Modern Dach Sp. z o. o. stanowiący 27,2% udziału w kapitale zakładowym przedmiotowej spółki 
(jednego z czołowych producentów więźb dachowych i konstrukcji drewnianych w Polsce), co 
bezpośrednio koreluje z faktem podjęcia przez spółkę działalności związanej z obrotem drewnem 
konstrukcyjnym. W związku z dynamicznym rozwojem biznesu związanego z obrotem drewnem 
konstrukcyjnym, w tym również na potrzeby produkcji spółki Modern Dach Sp. z o. o., Emitent  pod 
koniec 2014 roku znacznie zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce Rajdy 4x4 S.A., co 
było głównie podyktowane potrzebą pozyskania środków obrotowych.  

http://www.moderndach.pl/


        Zmiany , oraz działania związane z  restrukturyzacją przeprowadzoną w związku z wygaszeniem 
działalności związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych w 2014r. , oraz rozwój działalności 
związanej z obrotem drewnem konstrukcyjnym w drugiej połowie 2014r.  , przyniosły wymierne 
efekty dla Spółki .  Przychody jednostkowe spółki w pierwszym kwartale 2015 roku narastająco, w 
stosunku do analogicznego okresu 2014r. ( I Q 2014) wzrosły o ponad 500%, z 57 tys. zł w pierwszym 
kwartale 2014r. do 296 tys. zł. w pierwszym kwartale 2015r. Znacząco zmniejszyła się również strata 
brutto, z 580 tys. w pierwszym kwartale 2014r. do 243 tys. w pierwszym kwartale 2015r. Podobnie 
poprawie uległ wynik z działalności operacyjnej. Jednocześnie w 2014 roku  , Spółce udało się również 
spłacić wszystkie zobowiązania długoterminowe przy utrzymaniu poziomu zobowiązań 
krótkoterminowych. 
 
Z poważaniem,  
 
Prezes Zarządu  
Piotr Wiaderek 
 

         


