Gdańsk, 6 czerwca 2014 r.
List Prezesa Zarządu Esotiq & Henderson S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów.
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Spółki Esotiq & Henderson S.A. mam przyjemność zaprezentować
Państwu raport roczny Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
Rok 2013 był rokiem, w którym Spółka kontynuowała założoną strategię opartą na
konsekwentnym rozwoju sieci Salonów Esotiq, nowych wdrożeniach produktowych (między innymi
perfum) - mających na celu w dłuższym okresie czasu podniesienie sprzedaży z metra w sieci oraz
wzrost marży wartościowej na metr.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadaliśmy 194 Salony o łącznym metrażu 12.030 metrów.
W zakresie polityki marketingowej Spółki utrzymaliśmy w dalszym ciągu kierunek oparty na
“celebrytach”, z tą różnicą do roku poprzedniego, że oparliśmy się głównie na akcjach
sprzedażowych oraz programach lojalnościowych, co ma przełożyć się na wzrost trafficu w sieci oraz
szybsze i dalsze rozwijanie punktów sprzedaży opartych w większości o franczyzę depozytową.
Miniony rok był rokiem wzrostowym w zakresie sprzedaży w Salonach Esotiq. Przy wzroście
powierzchni Salonów r/r o 12% udało się zwiększyć sprzedaż o 16%, a marżę wartościową na
sprzedaży o 22%.
Ze względu na warunki makroekonomiczne w Rosji i Ukrainie w drugiej połowie roku oraz
na zaostrzenie przez Spółkę zasad płatności za sprzedany towar, Spółka zanotowała spadek sprzedaży
eksportowej.
W roku 2014 Spółka planuje przygotowanie ekspansji związanej z Salonami Esotiq na kraje
Europy Zachodniej. Kierunek rozwoju wschodniego zależeć będzie od sytuacji makroekonomicznej
tych rynków.
Pozostajemy aktywni w obszarze dalszego budowania Grupy Kapitałowej, czego wynikiem
jest zwiększenie zaangażowania w spółce Eva Minge Design Sp z o.o do 25,71%.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować naszym Pracownikom za wkład włożony
w rozwój naszej firmy i jednocześnie dziękując naszym Akcjonariuszom i Kontrahentom za okazane
zaufanie, chciałbym życzyć udanego roku 2014. Wierzymy, że podejmowane przez nas działania
przyczynią się do dalszego rozwoju Spółki i budowania wartości dla naszych Akcjonariuszy.
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