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E-commerce na pražské burze!
Zdroj: www.pilulka.cz

Spojení technologií a zdraví? Investoři jásají. Na pražskou burzu START vstupuje společnost Pilulka.cz, která nabízí jedinečné spojení e-commerce a farmaceutického průmyslu. A právě tato dvě témata teď s přispěním koronakrize hýbou
trhem. První e-commerce společnost na českém akciovém trhu roste v průměru o 30 % ročně a nyní nabídne investorům
až pětinu svých akcií.
Nejedná se o žádný start-up projekt, Pilulka.cz si aktivně vybudovala místo na tuzemském trhu a nadále expanduje.
Momentálně má své prodejny mimo tuzemsko také na Slovensku nebo v Rumunsku. Kromě on-line prodeje disponuje
také sítí více než 150 lékáren, jejichž tržby neustále rostou. V posledním roce dokonce až o 33 %!

V čem tedy spočívá potenciál tohoto nováčka
na českém kapitálovém trhu?
- Společnost se řadí do momentálně nejatraktivnějšího
sektoru e-commerce.

Tržby společnosti Pilulka.cz (mil. CZK)

- Business model má založen na technologiích ve spojení
s lékárenským průmyslem.
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- Posilněna koronakrizí vyrostla společnost meziročně
o 45 %.
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- Společnost neustále navyšuje tržby plynoucí z on-line
prodeje. Ty meziročně vzrostly až o 68 %.
- Firma reportuje zisk ve výši 16 milionů korun.
- Společnost i nadále expanduje. Aktuálně chce prorazit
na maďarském trhu.
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Zdroj: CYRRUS a. s., Pilulka.cz

- Oproti ostatním lékárnám nabízí nadstandardní služby,
kterými vyniká nad konkurencí.
Tato vysoce inovativní společnost je velkým průkopníkem digitalizace obchodu a její příchod na pražskou burzu START
bude jistě náležitě oceněn. První odhady hovoří o tržní hodnotě přesahující 1 miliardu korun.

Pilulka.cz představuje velký impuls pro český kapitálový trh a se svým ambiciózním plánem by
se mohla stát vzorem pro další společnosti z oblasti e-commerce. Nenechte si ujít východ této
vycházející hvězdy na pražské burze START.
Pokud chcete investovat, neváhejte kontaktovat některého z našich makléřů.
Více podrobností o emisi naleznete v prospektu
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Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále
jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost
podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního
průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné
poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční
informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než
učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní
radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,
že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani
výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje
před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně
investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě
analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího
vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli
závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.
Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené
společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření,
za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu
a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé,
nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na
informace uvedené v tomto dokumentu.
Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl
připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané,
o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.
Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.CYRRUS.cz v sekci O nás. Tiskové chyby
vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění
a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.
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