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A Baromfi-Coop Kft. 2021. evi nyeresdges gazdrilkod6sa egydrtelmiien igazolja, hogy a neh6z
gazdasdgi kcirnyezetben is a jol szervezett termeldsi, 6s kereskedelmi politik6val hat6konyan lehet
kiakn6zni a cdglcdgcsoport adotts6gait.

Mdr az iizleti dv kezdet6n sziimtalan bizonytalansdgitdnyezovel kellett sz6molni - panddmia okozta
kedvezotlen v6ltoz6sok, HORECA szektor lassf visszarendezod6se . Az ev m6sodik feldben ezt tetezte
a gabona 6s az energiahordoz6k 6rainak drasztikus emelkeddse, az infl6ci6 okozta kamatkornyezet
v6ltoz6sa, Mindezen t6nyezok ellen6re a Baromfi-Coop KFT eredm6nyes gazdasbgi 6vet tudhat maga
mrig<itt.

A cdgcsoport a neh6zsdgek ellendre tdretleniil folytatta megkezdett, s tervezett beruh6z6sait. Az dv elso
feldben tcibb barornfi dllattart6 telep dpftdsdt kezdti.ik meg ds fejezttik be, ezen kivtil elokdsziiletek
folyak a takarm6nykevero 6s keltetoi.izem i bov it6s tov6bbviteldhez.
Az dv miisodik fel6ben tov6bb folytat6dtak azillattart6telep dpitdsek, lez6rult a keltetotizemi beruh6z6s,
s a takarm6nykevero tizem kapacit6sbovit6se is rij szakaszba ldpett.

A cdgcsoport tulajdonosai elokdszitett6k koz6pt6vri beruhdz6si elkdpzeldseiket mind az dlelmiszeripar,
mind az agr6rium teri.iletdn.

A beruhaz6sok megval6sit6s6hoz piiyizatokat ny0jtottunk be, s a Baromfi-Coop KFT 0jabb,
23,0mrdHUF zdld k<itvdny kibocs6t6s6t val6sitotta meg. A zold kdtvdnyben megfogalmazott c6lok
alkalmazkodnak a cdgcsoport kcirnyezettudatos gazd6lkodds6hoz, a jdvobeli beruhrizdsok rin. z6ld
cdloknak tdrt6n6 megfelelds6hez. Ehhez a cdgcsoporton beltil zdld bizotts6got hoztunk ldtre, akik
folyamatosan kontrol l6lj 6k a megval6su l6si c6 lokat.

A kdtvdny kibocs6t6s 3 pilldrre a Baromfi-Coop KFT, a Master Good KFT 6s a S6ga Zrt. fejlesztdsi
c6ljaira 6pi.il. A megval6sftand6 beruh6z6sok idoben eltol6dnak: 2O2l-2023. dvekben fognak
megval6sulni. A kotv6nyprogramban meghirdetett c6lokhoz a kcitvdnyforr6son feli.il kiz6r6lag saj6i erd
6s trimogatiis t6rsul - egy6b ktilso forr6s bevoniisiira nem kertil sor.

A 2021. evi gazdasdgi kcirnyezetvhltazis hatris6ra a tulajdonosok c6lja, hogy a v6ltoz6sokat miel6bb
drvdnyesiteni tudj6k piaci 6raikban oly m6don, hogy a vev6kkel val6 j6 kapcsolat ne s6rtilj6n. Az eddigi
kiszolg6klsi minos6get meghalad6an is kiemelt szerepet kapott a vev6k6r pontos 6s min6s6!i
kiszolg6l6sa, [j piacok felkutat6sa. A termdkek rekl6m kamp6ny6nak erositdsdn 6t a brand pozicion6l6sa
tovdbbra is f6kusz.

A cdgcsoport p6nztigyi helyzetdben - a fent emlitett neh6zsdgek ellendre - roml6s nem tort6nt. Mind a
Scope Ratings (kotvdnykibocs6t6s), mind a befektetok 6s finanszirozo penzintezetek 6ltali elvart
kovenansoknak ttjrtdno megfelel6st szem elott tartva a cdgcsoport gazd6lkod6sa valamennyi
mutat6sz6m ( Leverage, Likvidity Ratio, Capex, netDebt/EBITDA) tekintetdben 2OZOl2}ZL 6vis
osszehasonlit6sban pozitiv - megfelelve a befektet6i 6s finanszirozoibizalomnak.
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