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Tytuł: Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do
2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.
Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że Rada Nadzorcza
Spółki w dniu 26.01.2021 roku podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia Strategii Grupy
Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku („Strategia”).
Misją Grupy Kapitałowej Emitenta jest odpowiedzialność za sukces swoich Klientów w cyfrowym
świecie, a nową wizją bycie europejskim liderem transformacji cyfrowej w obszarze marketingu i
sprzedaży.
Grupa Kapitałowa Digitree Group dostrzega swoje silne strony oraz obecne i przyszłe szanse rozwoju,
dlatego wyznaczyła w ramach swojej nowej Strategii trzy filary i cele rozwojowe:
1. Rozwój produktów wdrożeniowych, w tym SARE Automation oraz Magento Commerce, gdzie Spółka
zamierza osiągnąć skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży produktów
wdrożeniowych na poziomie 25 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost NPS (ang. Net Promoter Score wskaźnik lojalności klientów) o 5 pkt r/r.
2. Internacjonalizację biznesu Grupy i jej Klientów dzięki silnym partnerstwom, które pozwolą Grupie
Kapitałowej rozwijać inicjatywy takie jak Marketplaceme i Fast White Cat International. Ambicją
strategiczną tego obszaru jest osiągnięcie skumulowanego średniego rocznego wzrostu przychodów
Grupy ze sprzedaży do podmiotów spoza Polski na poziomie 22 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost
NPS o 5 pkt r/r.
3. Stworzenie ekosystemu dla e-commerce, tj. kompleksowej oferty umożliwiającej optymalizację
całości aktywności e-sklepów. Do kluczowych inicjatyw w tym obszarze należeć będzie E-commerce
One-Stop-Shop oraz E-commerce Consulting, które pomogą w osiągnięciu ambicji strategicznej
Emitenta na poziomie 20 proc. skumulowanego średniego rocznego wzrostu przychodów Grupy z
segmentu e-commerce w latach 2021-2023 roku oraz wzrost NPS o 5 pkt r/r.
Powyższe ma zwiększyć wartość Grupy, która zamierza konsekwentnie realizować swoje aspiracje
poprzez:
a) najwyższe standardy usług i obsługi Klienta,
b) innowacyjność i ciągłe doskonalenie produktów i procesów,
c) integrację Grupy poprzez narzędzia i procesy,
d) wspólną strategię marketingową,
e) rozwój zasobów ludzkich,
f) zrównoważony rozwój.
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Ponadto, celem finansowym Zarządu Spółki jest osiągnięcie średniorocznego wzrostu
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej na poziomie 17 proc. w latach 2021-2023 oraz
średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25 proc. w latach 2021-2023.
Emitent nie wyklucza konieczności uzupełnienia swoich kompetencji za pomocą przejęć
komplementarnych biznesów bądź za pomocą wewnętrznego, grupowego inkubatora projektów.
Emitent zdefiniował również nową politykę dywidendową, zgodnie z którą w latach 2021 - 2023 Zarząd
Spółki będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy. Treść nowej polityki
dywidendowej przedstawia się następująco:
„Grupa Kapitałowa Digitree Group zamierza zatrzymać przyszłe zyski w celu realizacji potrzeb
inwestycyjnych i wzmocnienia swojej konkurencyjności. Zarząd Digitree Group S.A. będzie na bieżąco
weryfikować swoją politykę w zakresie dywidendy, ale nie przewiduje ogłoszenia ani wypłaty dywidendy
w przewidywalnej przyszłości.”
Pozostałe główne założenia nowej Strategii zostały przedstawione w prezentacji, którą Spółka
przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu ESPI.
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