Vnitřní informace
Komentář k pololetním hospodářským výsledkům
společnosti za první pololetí 2013

1

30. srpna 2013

Vážení investoři,

Společnost LEO Express a.s. v pondělí 2.9.2013 zveřejní své hospodářské výsledky za první
pololetí tohoto roku. Nejdůležitější hospodářské a provozní informace jsou následující:










Společnost vykázala tržby ve výši 86,8 mil. Kč a účetní ztrátu ve výši 85,5 mil. Kč dle IFRS
Tržby rostly meziměsíčně v průměru o 21 % od začátku roku do června a tím se zdvojnásobily
v průběhu pololetí, přičemž plný provoz byl spuštěn 18.ledna
Účetní ztráta byla ovlivněna zejména cenovou válkou na trase Praha - Ostrava a jednorázovými
náklady jako byl například vývoj nového rezervačního systém, mobilní aplikace pro zákazníky
nebo pořízení různého příslušenství do našich jednotek zejména v souvislosti se zlepšováním
cateringu
Management společnosti zavedl opatření, jejichž cílem bylo zvýšení výnosů a snížení nákladů.
K hlavním aktivitám zaměřeným k zvýšení výnosů patřilo přidání nových zastávek na obsluhované
trati, zlepšení rezervačního systému, vývoj mobilních aplikací a zlepšení celkového produktu od
cateringu po návazné služby. K úsporným opatřením patřilo zejména snížení osobních a jiných
režijních nákladů
Za první pololetí jsme převezli celkem 380 tis. pasažérů. Nicméně ke konci června jsme měsíčně
přepravili přes 72 tisíc lidí a podle našich odhadů jsme tím dosáhli podíl na trhu Praha – Ostrava
ve výši 28 %
Pro stabilizaci naší společnosti jsme kapitalizovali akcionářské zdroje ve výši 87,6 mil. Kč a
zároveň navýšili kapitálové zdroje o dalších 140 mil. Kč

Jako priority pro zbytek roku 2013 vidíme:






Další zlepšení hospodaření společnosti
Přípravu na nový jízdní řád, který bude platit od prosince 2013
Další zlepšování našeho produktu
Prohloubení vztahu s našimi zákazníky
Vytvoření možnosti prodeje dalších služeb jako jsou:
o Reklama ve vlacích
o Možnost uznávaní jízdenek našich konkurentů
o Přeprodej autobusových nebo taxi služeb
o Další návazné služby pro zákazníky

Děkujeme za Vaši důvěru,

Peter Koehler
CFO
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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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