Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r.
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2015 r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż za miesiąc marzec 2015 r. osiągnęła 7,8 mln złotych, co stanowi 44% wzrostu
w stosunku do sprzedaży w marcu 2014 r., która wyniosła 5,4 mln zł. Jest to jednocześnie rekord
miesięcznej sprzedaży Bio Planet.
2. Sprzedaż w całym I kwartale 2015 r. wyniosła 20,7 mln zł, co stanowi 34% wzrostu
w stosunku do sprzedaży za I kwartał 2014 r., która wynosiła 15,5 mln zł. Jest to jednocześnie rekord
kwartalnej sprzedaży Bio Planet.
3. W I kwartale 2015 r. Spółka zatrudniła bezpośrednio 30 magazynierów pracujących wcześniej
w zewnętrznej firmie świadczącej usługi magazynowe dla Bio Planet, co przełoży się na zwiększenie
udziału kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia w rachunku wyników Spółki
oraz na zmniejszenie usług obcych. Celem Bio Planet jest poprawienie jakości realizowanych dostaw
do klientów.
4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła do obrotu na rynku NewConnect akcje
serii C Bio Planet i wyznaczyła pierwszy dzień notowań na 1 kwietnia 2015 r.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,
w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami
oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 14 maja 2015 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2015 r.
2. 12 maja 2015 r. opublikowany zostanie raport roczny za 2014 r.
3. 14 maja 2015 r. opublikowany zostanie raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.
1. Raporty EBI:
1. 2/2015 Wprowadzenie do obrotu akcji serii C - opublikowany dnia 19 marca 2015 r.
2. 3/2015 Wyznaczenie pierwszego notowania na 1 kwietnia 2015 r. - opublikowany dnia
31 marca 2015 r.
2. Raporty ESPI:
W marcu 2015 r. Spółka nie publikowała raportów w tym systemie.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym raportem:
W marcu 2015 r. kontynuowane były prace związane z budową centrum logistyczno-magazynowego
Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie). Rozpoczęcie funkcjonowania nowego
centrum logistyczno-magazynowego przewidywane jest na III kwartał 2015 r.

