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Andrychów, 2 lutego 2018 r.

Banki wierzą w zyski TXM
Zarząd TXM Textilmarket, polskiej sieci dyskontów odzieżowych, wypełni warunki zawieszające
uruchomienia drugiej części limitu akredytywowego w banku ING oraz porozumiał się z bankami
finansującymi ws. braku realizacji wskaźników finansowych.
- Podpisane umowy pokazują, że nasi Partnerzy Finansowi wierzą w przedstawiony przez Zarząd plan –
komentuje Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A.
- Wypełnienie warunków zawieszających i udostępnienie przez bank ING całości limitu
akredytywowego powoduje, iż realnym staje się szybkie zwiększenie udziału importu w zakupie, co jest
zgodne ze strategią Spółki – komentuje Marcin Łużniak, Wiceprezes Zarządu Grupy TXM.
- Uregulowanie kwestii Przypadków Naruszenia ogranicza ryzyka funkcjonowania Grupy i daje nam
komfort skupienia się na działaniach zmierzających do przywrócenia rentowności. Ciężko pracujemy
nad tym, by TXM wrócił na ścieżkę wzrostu, która poprawi wyniki finansowe – dodaje.
- Wierzymy, że kolejne kwartały pokażą solidne postępy i poprawę efektywności naszych działań
operacyjnych. Jesteśmy przekonani, iż kolejne aneksy umów zawartych z naszymi Partnerami
Finansowymi będą miały na celu tylko powiększania limitów umożliwiający dalszy wzrost zarówno
rentowności, jak i przychodów - dodaje Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A.
Sieć TXM na koniec grudnia składała się z 401 sklepów własnych o łącznej powierzchni
106,4 tys. m2 i była o 6% większa niż na koniec grudnia 2016 r. Grupa prowadzi sieci sklepów w Polsce,
Rumunii i na Słowacji.
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TXM S.A. – informacje o spółce
TXM S.A. jest właścicielem ponad 400 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego
kraju oraz za graniczą – w Rumunii i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep
www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów
tekstylnych i gospodarstwa domowego, w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. TXM S.A.
(wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r., od samego początku swojego istnienia działa
w branży tekstylnej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji www.txmsa.pl.
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