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Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25) oraz §31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Zarząd ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje
informację o zmianie prognozowanych skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 r. przedstawionych w pkt.
13 Prospektu emisyjnego ZAMET INDUSTRY S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu
29.06.2011 r. i dostępnego na stronie internetowej spółki.
Zmiana przedstawionej w Prospekcie emisyjnym prognozy wyników wiąŜe się z następującymi czynnikami:
1. zawarcie przez jednostkę zaleŜną Emitenta, tj. Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach,
ugody kończącej spór z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie tzw. transakcji opcji
walutowych (szczegóły opisano w raporcie bieŜącym nr 6/2011 z dnia 06.10.2011 r.), w wyniku której wymieniona
spółka zapłaciła bankowi kwotę 14.722.000,00 zł, podczas gdy wartość rezerw utworzonych w związku z toczonym
sporem wynosiła 24.129.682,84 zł;
2. zmiana prognozowanej wysokości średniej rentowności na sprzedaŜy brutto z 21 % na 22,5 %, wynikająca z
obniŜenia kosztów wytworzenia, wzrostu wydajności produkcji i wyŜszych średnich kursów walut od przyjętych do
opublikowanej prognozy.
Prognozowane wyniki dla roku obrotowego 2011, po dokonaniu korekty, kształtują się w następujący sposób:
- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaŜy : 164.230 tys. zł.
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) : 21.194 tys. zł.
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) : 27.328 tys. zł.
- skonsolidowany zysk netto : 22.534 tys. zł.
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