Szanowni Akcjonariusze,
Spółka Miraculum S.A. to blisko sto lat historii – od 1924 roku, gdy w Krakowie dr Leon Luster powołał do
życia firmę „Doktora Lustra Preparaty Kosmetyczno – Lekarskie Miraculum“

produkty Miraculum

towarzyszą wielu pokoleniom nie tylko naszych Rodaków. Przez wiele lat uzyskaliśmy uznanie
Konsumentów, Spółka otrzymała rozliczne wyróżnienia i nagrody.

Miraculum S.A. oraz jej marki –

między innymi - Pani Walewska, Być może, Gracja, Lider czy Wars były synonimem jakości
i nowoczesności .
Rok 2016 był rokiem wdrażania i realizacji kolejnych działań restrukturyzacyjnych, ciągłych zmian
koncepcji rozwoju oraz zmian w akcjonariacie Miraculum S.A. Bardzo wysoki dług finansowy
i niewydolność operacyjna nie pozostały bez znaczenia dla osiągniętych wyników finansowych. Spadki
przychodów, wzrosty kosztów, wielomilionowe straty – poprzedni rok to czas wielkiej próby dla samej
Spółki, ale i dla Państwa jej Akcjonariuszy.
W celu ustabilizowania sytuacji finansowej i organizacyjnej Miraculum S.A. jej nowi wiodący
Akcjonariusze – Osoby o ugruntowanej reputacji i pozycji zawodowej - powierzyli mi 23 grudnia 2016
roku funkcję Prezesa Zarządu.
Przez kilka miesięcy udało się nam odbudować struktury sprzedaży Miraculum S.A., naprawić relacje
z Klientami i Dostawcami, dokonać weryfikacji kosztów, restrukturyzacji zobowiązań oraz znacząco
poprawić ściągalność należności.
Niezależnie od realizowanych działań naprawczych - warunkiem koniecznym

powodzenia procesu

naprawy naszej Spółki jest jej dokapitalizowanie. W tym miejscu zwracam się do Państwa z prośbą
o wykazanie zaufania i udział w planowanej w najbliższych tygodniach emisji akcji naszej Spółki. Jako
jeden z Akcjonariuszy Miraculum S.A. deklaruję swój udział w realizowanej emisji akcji.
Cel na 2017 rok to uzyskanie rentowności operacyjnej, a w perspektywie kolejnych lat znaczące wzrosty
przychodów, uzyskanie i ugruntowanie wysokiej rentowności Miraculum S.A.
Mam wielką ambicję by wspólnie z Państwem odbudować dawną, wiodąca na rynku pozycję Miraculum
S.A. Wierzę, że w oparciu o Państwa zaufanie ten cel osiągniemy już niedługo - a sukces Miraculum S.A
będzie sukcesem wszystkich Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Sarapata
Prezes Zarządu
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