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b�zie drug� firm� z Ukrainy na NewConnect<br /><br />Zarejestrowana na Cyprze grupa
spo�ywcza, dzia�aj�ca g��nie we wschodniej cz�i Ukrainy przygotowuje si�do wej�cia na
NewConnect. Debiut Cereal Planet na rynku alternatywnym mo�liwy jest jeszcze w
pa�dzierniku. B�zie to druga po Agrolidze, sp�a z Ukrainy notowana na NewConnect.<br
/><br />Cereal Planet PLC zajmuj�cy si�m.in. produkcj� i handlem kasz oraz p�atk�
owsianych wkr�ce zadebiutuje na rynku alternatywnym GPW. Sp�a przeprowadzi�a
niewielk� ofert�prywatn� (0,5 mln z�) skierowan� g��nie do polskich inwestor�
indywidualnych. ? Nie zdecydowali�my si�na du�� emisj� chcemy, aby przez obecno��na
gie�dzie inwestorzy lepiej nas poznali i docenili nasz potencja�. W zale�no�ci od wyceny
sp�i mo�emy si�w dalszej perspektywie zdecydowa�na pozyskanie od inwestor� wi�szych
�rodk� ? podkre�la Anatoliy Vlasenko, dyrektor generalny Cereal Planet<br /><br />B�zie to
pierwsza sp�a ukrai�ka na tym rynku reprezentuj�ca bran��przetw�stwa spo�ywczego. Do
tej pory w�r� sp�k z Ukrainy debiutuj�cych zar�no na rynku alternatywnym jak i
regulowanych dominowa�y firmy rolnicze, skupiaj�ce si�na produkcji surowca. Model
biznesowy Cereal planet opiera si�dostarczaniu gotowej, przetworzonej produkcji, co
umo�liwia osi�ganie wy�szych mar�.<br /><br />Cereal Planet szacuje sw� program
inwestycyjny na prawie 3,7 mln euro. Grupa zamierza m.in. rozbudowa�i
zmodernizowa�zak�ad produkcyjny Bie�oko�odiezanskie (k. Charkowa) mieszanek i kasz
zbo�owych, gryczanych, jaglanych, j�zmiennych, p�atk� owsianych. ? Zdecydowali�my
si�wej��na polsk� gie�d� gdy� wiele ukrai�kich sp�k z sukcesem pozyska�o ju� nam
nim �rodki na rozw�. Uwa�amy, �e produkcyjno ? handlowy profil Cereal Planet b�zie
stanowi� ciekawe uzupe�nienie dla portfela inwestor� aktywnych na NewConnect, a tak�e
tych obecnych w akcjonariatach firm ukrai�kich z g��nego rynku GPW ? uwa�a Anatoliy
Vlasenko, Dyrektor Generalny i jeden z akcjonariuszy Cereal Planet.<br /><br />Do debiutu
Sp��przygotowuje warszawska firma doradcza Progress Holding. Doradca w 2011 r.
wprowadzi� pierwsz� ukrai�k� sp��na NewConnect ? Agrolig� reprezentuj�c� bran��
rolnicz�.</p> <p><a
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