Warszawa, 03.08.2021 r.

Odpowiedź na pytania inwestorów
Szanowny Panie Emilu, dziękuję za Pana czas i
zainteresowanie Krynicą Vitamin.

Pytania:
W związku z raportem bieżącym nr 23/2021 dotyczącej zawarcia umowy ramowej z Ekipa Holding
Spółka Akcyjna i Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” – Józef Koral Spółka Jawna w
zakresie produkcji napojów, chciałbym uzyskać odpowiedź na następujące pytania:
1. Kiedy Spółka może spodziewać się otrzymania pierwszego zamówienia?
2. Czy istnieje możliwość otrzymania wzoru opakowań w których dostarczane będą napoje jak i
zarówno ich próbek smakowych?

Odpowiedzi:
1. Pierwsze zamówienie już wpłynęło.
2. Niestety nie ma takiej możliwości. Zgodnie z umową ramową z Ekipa Holding SA i SPPL „Koral”,
wzór graficzny i skład produktu są objęte tajemnicą handlową do czasu pojawienia się napojów w
dystrybucji.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Kułakowski
PR Manager, Rzecznik Prasowy Krynicy Vitamin S.A.
tel. 885-551-008 ir@krynicavitamin.com
www.krynicavitamin.com

O Krynicy Vitamin S.A.:
Krynica Vitamin jest jednym z czołowych producentów napojów w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma posiada prawie 30 lat
doświadczenia w branży napojowej. Specjalizuje się w produkcji kontraktowej napojów dla światowych marek. Spółka oferuje
usługi rozlewnicze napojów w opakowaniach aluminiowych, PET oraz szklanych. Na jej ofertę składają się napoje
energetyczne, orzeźwiające oraz funkcjonalne. Ofertę wzbogacają kawy, napoje mleczne oraz alkoholowe. Synergia osiągnięta
poprzez połączenie bazy produkcyjnej i potencjału intelektualnego zespołu pozwala na wprowadzanie na rynek innowacyjnych
produktów oraz zapewnia wsparcie klientom w całym procesie wdrożenia.
Krynica Vitamin posiada jeden z największych zakładów tego typu w Europie. Każdego roku na 5 liniach produkcyjnych jest
produkowanych ponad 400 mln sztuk napojów. Zakład produkcyjny znajduje się w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu.
Produkty Spółki dostępne są w 38 krajach na całym świecie. Około 60% łącznej produkcji trafia na rynki zagraniczne. Główne
kierunki eksportu wyrobów to: Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Czechy oraz Słowacja. Do grona klientów Krynicy
Vitamin należą właściciele największych globalnych marek, a także wiodące sieci dystrybucyjne.
Więcej na stronie: www.krynicavitamin.com

