
RAPORT BIEŻĄCY Nr  45/2010 

 

Data sporządzenia: 

28.09.2010 r. 

 

Temat: 

Prognoza 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. działając w oparciu o § 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 przekazuje uzupełnienie do raportu nr 41 z dnia 20 września 2010 roku w 

sprawie prognozy wyników finansowych, obejmujące specyfikację podstawy, istotne 

założenia prognozy, sposób monitorowania realizacji prognozy oraz okresów w jaki będzie 

dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych 

kryteriów tej oceny: 

 

 

Prognoza została sporządzona w oparciu o następujące istotne założenia: 

1. Kontynuacja rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej Emperia zarówno w zakresie 

działalności dystrybucyjnej jak i detalicznej.  

2. Brak efektów ewentualnych akwizycji spółek z branży FMCG. 

3. Brak uwzględnienia skutków skupu akcji własnych. 

4. Wypłata dywidendy na poziomie 40% skonsolidowanego wyniku netto. 

5. Brak istotnych zmian otoczenia biznesowego oraz warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia. 

 

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie nr 6 z dnia 2 marca 2010 roku Zarząd Emperia 

Holding S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny 

system kontroli biznesowej. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie 

zamieszczana w skonsolidowanych raportach kwartalnych Grupy Kapitałowej Emperia. 



W przypadku, gdy Zarząd Emperia Holding SA  poweźmie informację o istnieniu 

uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę o co najmniej 10% w stosunku co do jednej 

prognozowanej pozycji, taką informację przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

formie raportu bieżącego.  

 

 
 
 

 

 


