
Kedves részvényeseink, kedves üzleti partnereink! 

 
Az elmúlt napokban néhány cikk jelent meg arról, hogy bizony, estek az Update1 részvények, azonban 
sajnos egy újságíró sem vette a fáradtságot, hogy telefonon felhívjon, és egy interjút készítsen velem a 
valós helyzetről. Mindenfajta szakmai szövetség, aki egyébként minket nem kérdez meg, nyilatkozik 
rólunk a tényleges tények feltárása nélkül. Ez a legjobb pillanat, hogy én, mondjam el valójában mi is a 
helyzet. Azok az emberek, akiknek bent volt a pénzük a Budacash-nél, nagyon sokan elbukták. Akik 
elbukták a pénzüket, de megtalálták az Update1 részvényeket azok igyekeznek pénzhez jutni, történnek 
indokolatlan eladások. Mi, a következő időszakban egyrészt egy radikális költségcsökkentést csinálunk, 
aminek köszönhetően egészen biztos, hogy az utolsó negyedévünk nagyon jó lesz. Mindent megfogok 
annak érdekében tenni, hogy ahogy múltkor is, újra osztalékot tudjunk fizetni a kedves 
részvényeseinknek. 
Mi  a helyzet a boltnyitásokkal? 

Ha ezt sem kérdezi meg senki, akkor ezt is elmondom. Magyarországról beszéljünk először. 
Dunaújvárosban megnyitottunk, és az első három nap alatt az országos top 3-ba került a bolt, a 
forgalma alapján. Ezt követi most megújulva Hódmezővásárhely, megújulva Kiskunfélegyháza, vadonatúj 
bolt Salgótarjánban, Szerencsen, Abonyban, Békásmegyeren, Szentendrén, Vácon és Gödön. Kettő 
hónapon belül megtörténik, hogy gyakrabban, mint hetenként fogunk új boltot nyitni, maximális 
marketing támogatással. Külföld egy izgalmas pont a cég életében: Angliában a boltunk működése és 
fejlődése szinte töretlen, ezért most a belvárosban a második bolt készül nyitásra. Elindultunk 
Horvátország felé. Most októberben, Zágráb legforgalmasabb plázájában nyitjuk a boltot, és a partner 
mivel leszerződtünk, további 5 boltot nyit folyamatosan. Nagyon lényeges, hogy 
Csehországban Mladá Boleslav kisvárosból elköltöztünk Prágába, a legforgalmasabb plázába. Szuperül 
fejlődik a bolt. Itt is bővülés várható, és ami talán még izgalmasabb, hogy egy svájci partner is 
megjelent a színen, aki három boltot szeretne nyitni, illetve végső tárgyalásban vagyunk Párizzsal és 

Monte Carloval. 
A termékeinkről csak egy szót szeretnék ejteni. 
Bevezettük a 3R péksüteményt, melynek speciális összetevői segítik a testsúlycsökkenést, a koleszterin 
és a vércukorszint normalizálását.(Tájékoztatás nem teljes körű részletes információ 
az update1.eu honlapon található.) Ennek köszönhetően ez a süti nem csak nagyon egészséges és ez 
kommunikálható jogilag, hanem nagyon finom is. Mit okoz? 
Kettő hete a partnereink nem tudnak eleget sütni, állnak ezért a sütiért a sorok. Ezt a sütit is tovább 
fejlesztetjük. Úgy hiszem, hogy nem nagyon van Magyarországon és a régióban olyan franchise hálózat 
vagy élelmiszer cég, ami ilyen dinamikus fejlődésben lenne. Úgyhogy én azt mondom: Én megtartom a 
részvényeimet! Hiszek benne és megteszek mindent, hogy nagyon jó legyen! 
Köszönöm szépen! 

  

http://update1.eu/

