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Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011, 

podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy: 

1. wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emperia:  

 

Zysk Netto:                         98 mln PLN (zwiększenie z 89 mln PLN) 

 

Korekta prognozy zysku netto wynika z otrzymania przez Grupę wyższych od zakładanych 

bonusów od dostawców za 2010 rok i przekroczeniu w związku z tym poziomu 

prognozowanego zysku netto Grupy. 

 

2. wybranych wyników finansowych dla dywizji biznesowych: 

Dywizja Grupa Dystrybucyjna Tradis 

Dług netto                               3 mln PLN (zmniejszenie z 21 mln PLN)                   

Dywizja Supermarkety Stokrotka/Delima 

Przychody ze sprzedaży   1.562 mln PLN (zmniejszenie z 1.828 mln PLN) 

EBITDA                                 41 mln PLN (zmniejszenie z 47 mln PLN) 

Zysk netto                               12 mln PLN (zmniejszenie z 17 mln PLN) 

Nakłady inwestycyjne            42 mln PLN (zwiększenie z 38 mln PLN) 

Dług netto                             -48 mln PLN (zmniejszenie z -24 mln PLN) 

Dywizja Nieruchomości 

Przychody ze sprzedaży         65 mln PLN (zwiększenie z 58 mln PLN) 

Zysk netto                               12 mln PLN (zwiększenie z 7 mln PLN) 

Nakłady inwestycyjne             43 mln PLN (zmniejszenie z 84 mln PLN) 

Dług netto                              355 mln PLN (zmniejszenie z 406 mln PLN) 

 

 

Korekta nakładów inwestycyjnych i długu netto dla poszczególnych dywizji biznesowych 

stanowi uszczegółowienie korekty prognoz dla tych pozycji skonsolidowanych, o których 

Zarząd informował w raportach bieżących nr 41/2010, 3/2011, 20/2011. 



Korekta prognozy dla Dywizji Supermarkety Stokrotka/Delima w zakresie: przychodów ze 

sprzedaży,  EBITDA, zysku netto wynika w głównej mierze z alokacji spółek: Społem Tychy 

Sp. z o.o. i Maro-Markety Sp. z o.o. do Dywizji Grupa Dystrybucyjna Tradis. 

Korekta prognozy dla Dywizji Nieruchomości w zakresie: przychodów ze sprzedaży,  

EBITDA, zysku netto wynika z  wyższych od oszacowanych w prognozie korekt pomiędzy 

dywizjami oraz zrealizowanych w 2010 transakcji jednorazowych - zbycia nieruchomości. 

 

Pozostałe elementy prognozy wyników na 2010 rok pozostają bez zmian. 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych,  w związku z § 31 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


