Zpráva pro investory
duben 2013
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Vážení investoři,

po uplynutí dalšího měsíce, kdy naše jednotky v plném nasazení obsluhovaly trasu Praha – Bohumín, mi
prosím dovolte, abych Vás seznámil s vývojem společnosti LEO Express za měsíc duben.
Měsíc duben byl velmi důležitý jak pro současný, tak i pro budoucí rozvoj naší společnosti. LEO Express
dosáhl klíčového cíle, a to plánovaného třetinového podílu na trhu. Přestože je cena jízdného kvůli tlaku
konkurence stále velmi nízká, firma je díky zvyšující se obsazenosti schopná prodávat jízdenky v prémiových
časech za vyšší ceny. Třídy Business a Premium, které představují jen 10% vlakové kapacity, tak tvoří dokonce
pětinu našich tržeb. Další významnou změnou od 22.4. je prodloužení obsluhované trasy do Karviné přes
Dětmarovice.
Požádali jsme Správu železniční dopravní cesty o nový jízdní řád platný od prosince 2013. Žádáme o novou
zastávku v Přerově a zároveň o přidělení kapacity na novou linku z Prahy do Starého Města na Moravě. Zároveň
jednáme se zahraničními partnery o možnostech vstupu na nové trasy ve střední Evropě.
Duben v číslech:
-

Za duben jsme prodali opět více jízdenek než v předchozím měsíci, přičemž celkové měsíční tržby
vzrostly o 10%
Daří se nám udržovat obsazenost na úrovních odpovídajících třetinovému podílu na trhu
Dosáhli jsme nové hranice – více než 3800 přepravených pasažérů za den
Od 24. dubna jezdíme do Karviné, města se 60 tisíci obyvateli ve frekvenci 2 spojů z Karviné a 2 spojů
do Karviné denně. Do tohoto města tak jezdíme jako jediné spoje kategorií Intercity/Supercity
Během následujících měsíců plánujeme dokončit a uvést do provozu nový web odpovídající
grafickému řešení použitému již u našeho rezervačního systému.
Počet našich fanoušků na síti Facebook převýšil 17 tisíc a dále roste.
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Porovnání jednotlivých měsíců z pohledu obsazenosti a přepravených osob:

Děkujeme za Vaši důvěru,

Peter Koehler
CFO

DISCLAIMER:
Tento dokument a informace v něm obsažené nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu firemních
dluhopisů LEO Express 7,50/17, a nenahrazují prodejní prospekt. Potenciální investoři jsou vyzváni, aby se
informovali a následně respektovali případná existující omezení. Veřejná nabídka dílčích dluhopisů LEO Express
7,50/17 se konala výhradně prostřednictvím a na základě zveřejnění prodejního prospektu a jeho příloh na
stránkách BCPP a ČNB s následnou jejich archivací. Tato zpráva bude zveřejněná na adrese www.le.cz. Informace
zveřejněné v této zprávě nemohou být distribuovány mimo Českou republiku, a zejména do USA a pro americké
občany (jak je definováno v Nařízení S US Securities Act 1933 ("Zákon o cenných papírech") v aktuálním znění),
nebo publikovány v tisku, který je distribuován v USA, s výjimkou případů právní povinnosti distribuovat tuto
publikaci mimo Českou republiku.
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