
RAPORT BIEŻĄCY Nr  43/2010 

 

Data sporządzenia: 

21.09.2010 r. 

 

Temat: 

Aktualizacja i rozszerzenie zakresu prognozy wyników finansowych – uzupełnienie 

informacji. 

 

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 § 5 ust.1 pkt 25 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.  

 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 41 z dnia 20 września 

2010 roku przekazuje prognozę wyników finansowych dla podstawowych dywizji 

biznesowych, tj:  

 

 Grupy Dystrybucyjnej Tradis – grupy specjalizującej się w działalności dystrybucyjnej 

oraz organizacją sieci franczyzowych  

 Supermarkety Stokrotka/Delima – podmiotu koncentrującego się wyłącznie na 

działalności supermarketowej  

 Nieruchomości – spółki zajmującej się zarządzaniem portfelem nieruchomości oraz 

inwestycjami developerskimi.  

 

    

Prognoza dla dywizji Grupa DystrybucyjnaTradis   

Dane w mln zł 2010 2011 2012 

Przychody ze sprzedaży 5 231 6 029 6 617 

EBITDA 109 133 168 

Wynik netto 62 87 113 

Capex 18 27 31 

Dług netto  21 -64 -101 

    

    

 

 

 

    



Prognoza dla dywizji Supermarkety Stokrotka/Delima  

Dane w mln zł 2010 2011 2012 

Przychody ze sprzedaży 1 828 2 166 2 692 

EBITDA 47 61 76 

Wynik netto 17 24 29 

Capex 38 66 62 

Dług netto -24 -34 -71 

    

    

    

Prognoza dla dywizji Nieruchomości    

Dane w mln zł 2010 2011 2012 

Przychody ze sprzedaży 58 67 79 

EBITDA 43 52 64 

Wynik netto 7 13 18 

Capex 84 102 143 

Dług netto 406 479 587 

    

  

 

Prezentowane powyżej prognozy dla podstawowych dywizji biznesowych nie uwzględniają 

wyłączeń konsolidacyjnych, które zawiera prognoza wyników skonsolidowanych Grupy 

Kapitałowej przedstawiona w raporcie bieżącym nr 41 z dnia 20 września 2010 roku. 

Zarówno prognozy dywizji biznesowych jak i prognoza wyników skonsolidowanych zostały 

sporządzone przy założeniu, że wszystkie aktualnie istniejące w Grupie nieruchomości są w 

posiadaniu dywizji nieruchomości (przeprowadzono odpowiednie korekty wyników 

pozostałych dywizji) oraz że wszystkie nowe inwestycje w nieruchomości są realizowane 

wyłącznie w ramach tej dywizji.  

Prognozy nie uwzględniają efektów realizacji programu wykupu akcji własnych, który będzie 

przedmiotem decyzji NWZA w dniu 13 października 2010 r. oraz efektów ewentualnych fuzji 

i przejęć. 

 

 

 

 

 

 

 


