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Tytuł: Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego
Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu
dzisiejszym, tj. 25.03.2020 r., w trakcie prowadzonego obecnie badania sprawozdania finansowego za
2019 rok, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego dla pożyczek udzielonych dotychczas
spółkom zależnym od Emitenta, tj. VideoTarget sp. z .o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o. w łącznej
kwocie 1,45 mln zł. Odpis ten będzie mieć wpływ na wynik jednostkowy Emitenta w 2019 roku.
Podjęta w dniu dzisiejszym decyzja jest wynikiem przeprowadzonej analizy rozwoju spółek zależnych
od Emitenta w kontekście pandemii koronawirusa COVID-19 i jej wpływu na działalność i stosunkowo
niepewną w chwili obecnej sytuację finansową wyżej wymienionych podmiotów. Wszelkie okoliczności
faktyczne i sytuacja prawna, w tym działania administracji związane z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa COVID-19, a także przede wszystkim spadki zleceń kampanii marketingowych klientów
powyższych spółek zależnych, dają podstawy ku temu, aby Emitent przewidywał możliwość istotnego
ryzyka niższych przychodów niż oczekiwane w tych podmiotach, a w konsekwencji brak możliwości
wywiązania się z zobowiązań wobec Emitenta, związanych z udzielonymi pożyczkami. Pragniemy
zaznaczyć, iż spadek przychodów w spółkach VideoTarget sp. z o.o. i Cashback Services sp. z o.o., z
uwagi na wielkość tych podmiotów, nie będzie mieć znaczącego wpływu na skonsolidowane wyniki
Grupy Kapitałowej Digitree Group.
Na chwile obecną, dokładny sposób monetyzacji aktywów zgromadzonych w wyżej wymienionych
podmiotach nie jest wiadomy. Emitent planuje wykorzystywać w ramach Grupy Kapitałowej i jej działań
związanych z branżą e-commerce aktywa, jakimi są technologia i narzędzia spółek VideoTarget sp. z
o.o. i Cashback Services sp. z o.o. Ponadto, w nawiązaniu do raportu ESPI o numerze 05/2020 z dnia
25.03.2020 r. oraz 40/2019 z dnia 09.08.2019 r., Zarząd Emitenta zauważa zainteresowanie inwestorów
w spółkę VideoTarget sp. z o.o., a także Cashback Services sp. z o.o. – w tym ostatnim prowadzone są
niezaawansowane rozmowy z podmiotami dostrzegającymi potencjał w tym podmiocie.
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