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LESS GROUP - grupa kapitałowa wdrażająca projekty oparte o megatrendy
zw iązane z ekologią, ekonomią cyrkularną oraz elektromobilnością.
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Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma na celu przekazanie ogólnych informacji o spółce GROCLIN Spółka Akcyjna oraz
spółkach wchodzącychw skład Grupy Kapitałowej GROCLIN („Spółka”). Prezentacja nie stanowi oferty nabycia papierów
wartościowych emitowanych przez Spółkę, w tym akcji oraz papierów dłużnych. Przekazując osobom trzecim informacje o
Spółce w ramach niniejszej Prezentacji, Zarząd Spółki nie oferuje papierów wartościowych, jak również nie prowadzi działań
promocyjnychzwiązanych z dystrybucją papierów wartościowych. Prezentacja nie stanowi źródła wiedzy o Spółce; w tym
zakresie podstawowe informacje o Spółce zawarte są w raportach bieżącychoraz okresowych publikowanych przez Spółkę
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

grudzień 2021
Założenie spółki Groclin S.A (dawniej
Inter Groclin Auto S.A.)/

transakcja

Wprowadzenie akcji spółki do obrotu
giełdowego na WGPW

4,5%
10,5%

Anioł biznesu Dawid Urban inwestuje w
projekt Mateusza Oleksiuka (obecny
CEO) oraz angażuje się operacyjnie w
projekt CountMe, który po rebrandingu
przyjmuje nazwę LESS_.

Premiera aplikacji w sklepie Google Play
i App Store - LESS_w trzy dni została
pobrana kilkanaście tysięcy razy i stała się
#1 w rankingu App Store i Google Play

85,2%

w sumie ok 120 mln akcji, z czego:
Powstanie platformy multibike.pl - pierwszy w
Polsce marketplace rowerowy oraz start akcji
społecznej "Lepiej w kasku". Akcja ma na celu
promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa
na drodze. Przez 3 kolejne edycje udało się uzyskać
zasięg na poziomie ponad 12,5 mln odbiorców w
całej Polsce.

Rozbudowa serwisu multibike.pl i zmiana modelu
biznesowego. We wrześniu 2020 podjęta została
decyzja o rozpoczęciuprojektu stworzenia roweru
elektrycznego pod marką Groclin.

- dotychczasowi udziałowcy Countme sp. z o.o.:ok 85,2%
- dotychczasowi akcjonariuszeGroclin S.A.: ok 10,5%
- dotychczasowi udziałowcy eGroclin sp. z o.o : ok 4,5%

W projekt LESSuwierzyli, zainwestowali swoje środki a także zaangażowali w ramach Rady Nadzorczejspółki wyselekcjonowani, wartościowi smart
inwestorzy, należący do liderów biznesu w Polsce, m.in.:

Dawid Urban, największy akcjonariusz,przedsiębiorca, współtwórca Grupy CHIC i jej marki e-Smoking World, obecnie należących
do grupy British American Tobacco, członekRady Nadzorczej
KrzysztofPawiński,współtwórca Maspex Wadowice, wiodącego producenta m.in soków, nektarów i napojów
Robert Lewandowski,piłkarz Bayernu Monachium; ale również inwestor w innowacyjne i prosperujące projekty
ZałożycieleAllegro, największej platformy e-handlu / marketplace w Polsce
Andre Gerstner, były główny akcjonariusz GROCLIN S.A., członekRady Nadzorczej
Adam Kenkel,współwłaściciel firmy Werner Kenkel, lidera wśród producentów opakowań z tektury falistej
Piotr Arent, właściciel Arent Capital Holding, prowadzi z rodziną family office; członekRadyNadzorczej
i wielu innych znanych, szanowanych przedsiębiorców będących liderami w swoich branżach.

Groclin S.A

Countme sp. z o.o.

eGroclin SP z o.o.

LESS S.A.

*

spółka holdingowa

marketplace, C2B2C

pozyskiwanie używanych

future second hand +

przedmiotów

outlet / offprice

* planowana rejestracja zmiany nazwy z GROCLIN S.A. na LESSS.A. w 2Q2022 r.

rowery elektryczne

Spółka prowadzi działalność na rynkach, które odpowiadają na megatrendy, a przy okazji
wyróżniających się bardzo wysokim tempem wzrostu:

ekonomia cyrkularna, sprzedaż omnichannelowa produktów
używanych i nowych (off-price), ekologia - w przypadku

elektromobilności w przypadku projektu LESS.BIKE

projektów LESS.BOX, LESS.STOREoraz LESS.APP;

to innowacyjny sposób na jakościowe

to wyjątkowy koncept sklepu (offline

to marka, która ma odpowiedzieć na

zapewnienie asortymentu w sklepach

i online), który adresuje potrzeby

dynamicznie rosnący popyt na rowery

z produktami używanymi.

Kowalskich. Asortyment, marki oraz ceny

elektryczne - w Polsce oraz zagranicą.

Sprawdzony model biznesowy na

mają przyciągać w najbliższych latach

rynkach zagranicznych.

klientów poszukujących najlepszych okazji.

Ekologia

Obieg
cyrkularny

Omnichannel
sprzedaż online + offline

Nowe
technologie

Elektromobilność

Według organizacji Cirle Economy

Chcemy to zmienić i mieć realny wpływ

tylko 10% globalnej gospodarki opiera

na przyszłość naszej planety. Mniej,

się na modelu cyrkularnym, pozostałe

znaczy więcej - to hasło zawsze

90% odpadów jest marnotrawionych

przyświecało każdemu z projektów LESS_

Impact

& out l et

Projekt LESS.STOREto koncept innowacyjnego sklepu, działającego w modelu
omnichannelowym, będącego połączeniem future secondhand + outlet / off-price.

W naszych sklepach promujemy ideę smart shoppingu. Unikalność koncepcji LESS.STOREzakładasprzedaż
przedmiotów zarówno używanych jak i nowych w jednym punkcie.
Chcemy odpowiedzieć na potrzeby klientów poszukującychwyjątkowych okazji oraz markowych,
jakościowcyh produktów.
Planujemy skonsolidować, a de facto zbudować nową kategorię sklepów dostępnych w całej Polsce,które
wyróżniać się będą asortymentem – łącząc nowe, markowe produkty z używanymi. Kategorie produktów
mają odpowiadać potrzebom naszych klientów i zawierać będą m.in odzież, zabawki, książki i elektronikę.
Obecnie spółka negocjuje i finalizuje umowy najmu na kilka pierwszych sklepów we Wrocławiu oraz
okolicznych miejscowości i planuje otwarcie pierwszych placówek w ciągu najbliższych miesięcy - wszystkie
pod marką LESS.STORE.
Równolegle, już na przełomie maja/czerwca rozpocznie działalność operacyjną sklep online pod adresem
www.less.store

Pracującnad rozwojem dodatkowych linii biznesowych pozyskaliśmy ekspertów z korporacyjnym doświadczeniem nie tylko w branży modowej
czy e-commerce. Umożliwiło nam to budowanie wartości offline oraz online, równocześnie stale rozwĳając obszar nowych technologii.
LESS.STOREmabyć zupełnie nowym doświadczeniem dla klientów. Tych widzimy w trzech głównych kategoriach.

Pierwszą grupę stanowią osoby już

Drugą grupą są osoby do tej pory

Trzecią grupą są klienci którzy szukają

chętnie kupujące produkty w

omĳające tego typu sklepy i kupujące

najlepszych, najbardziej atrakcyjnych

sklepach z używaną odzieżą. Dla

m.in. w dużych sieciówkach. Chcemy

cenowo ofert dostępnych na rynku

nich LESS.STOREma być szansą na

przekonywać ich do zmiany podejścia

również w segmencie przedmiotów

dokonanie zakupów jakościowych

i nawyków – to trend dobrze

nowych z metką.

produktów w dużo lepszych

widoczny już w Europie Zachodniej.

warunkach, niż dotychczas.

Kluczowym dla odpowiedniego działania secondhandów jest pozyskanie
jakościowychproduktów - towaru. Dlatego powstał LESS.BOXbędący przy okazji
kolejnym sposobem na pomoc naszej planecie poprzez wsparcie cyrkularności.

LESS.BOXto innowacyjne rozwiązanie na rynku polegające na pozyskiwaniu przedmiotów używanych od
użytkowników.
Projekt rozwiązuje kilka kluczowych problemów użytkowników – oszczędzaczas,przestrzeń i planetę, a my
wprowadzamy w kolejny obieg to, co inni uznają już za niepotrzebne.
Naszą ideą jest ułatwienie użytkownikom sprzedaży i przekazywania używanych przedmiotów, poprzez
wyręczanie ich w czynnościach do tej pory najczęściej frustrujących. LESS.BOXchce odbierać przedmioty
bezpośrednio od użytkowników, a następnie, po szybkiej wycenie, płacić im za przekazaneprodukty (lub
fundacjom charytatywnym wskazanym przez użytkowników).

LESS.BOXdo pozyskiwania od klientów przedmiotów wykorzysta kilka kanałów, m.in. cykliczne
zbiórki firmowe wśród pracowników, wypełnienie zamieszczonegona stronie internetowej formularza
i przekazanie przez użytkowników niepotrzebnych produktów kurierowi oraz innowacyjny model
zbierania „less boxów” z wykorzystaniem samochodów dostawczych – „mobilnych kontenerów”

w w w.less-box.pl - już dostępne
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LESS.BOX pozyskiwanie z:

Street
duże miasta

Street
małe miasta

sklepy własne i
partnerskie / franczyznowe

Upcycling

sklepy własne i
partnerskie / franczyznowe

Eksport

SORTOWNIA

Utylizacja

eco less busiki

zbiórki specjalne

zbiórki pracownicze i od fundacji

zbiórki w LESS.STORE

przesyłki LESS.BOX

zbiórki w LESS.APP

Marketplace B2C2B, w którym można sprzedać / kupić bezpośrednio używane przedmioty, głównie
ubrania
Duża baza 850k zarejestrowanych userów
Duża częśćtransakcji generowana przez influencerów, zaanagażowanie i relacje z influencerami.
Wdrażany nowy, monetyzacyjny model współpracy
Optymalizacja wydatków marketingowych oraz zatrudnienie ekspertów od marketingu online oraz social
media
Wdrożone duże usprawnienia w działaniu aplikacji - po analizie opinii użytkowników od kwietnia
aplikacja bazuje na nowym systemie dodawania produktów / zdjęć "nowe flow"

W segmencie elektromobilności, LESS.BIKEbędzie prowadziła sprzedaż miejskich
rowerów elektrycznych, której wyniki od początku roku 2022 są bardzo obiecujące.

Aktualnie został zakończonyproces rebrandingu. Grupa planuje w kolejnym sezonie wprowadzić do oferty
kilka modeli rowerów z różnych segmentów. Obecnie oferta skupia się na core marki – elektrycznych
rowerach miejskich w atrakcyjnej cenie.
Sprzedaż rowerów oprócz kanału online, prowadzona będzie również w punktach stacjonarnych. Obecnie
działają już dwa punkty stacjonarne w wiodących galeriach handlowych w Posnani w Poznaniui Galerii
Mokotów w Warszawie. W planach Grupy jest otwarcie kolejnych punktów stacjonarnych.
Za rozwój projektu odpowiada doświadczony zespół managerów - Michał Seidel, Sebastian Starczewski oraz
Radosław Nowak (wcześniej wieloletni viceprezes KROSS)
Plan sprzedaży pierwszego modelu roweru LESS.BIKEw 2022r. wynosi ok 2.000 - 4.000 sztuk
Rowery składane w Polsce przez wyselekcjonowaną montownię, obecnie trwają analizy dotyczące
wprowadzenia nowych segmentów w sezonie2023 r.

Mateusz Oleksiuk,CEO (wcześniej m.in Deloitte)
Wojciech Paczka,v-ce CEO (wcześniej Roland Berger, EY)
Michał Seidel, CEO projektu e-bike (twórca Good People)
Radosław Nowak, (wcześniej v-ce Prezes Zarządu Kross)
Sebastian Starczewski, (wcześniej Żabka, Otomoto.pl)
Paweł Lewkowicz, (wcześniej Homebook, Domodi)
Dawid Lis,(wcześniej grupa Domodi, Ryanair)
Piotr Kwiatkowski,(wczesniej e-Smoking World)

Dziękujemy

