RB Nr 12 - Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta
w I półroczu 2019 roku (opublikowana w dniu 2.08.2019 r. o godz. 13.45).
W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. (Emitent, Spółka) Indywidualnymi
Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na
temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w I półroczu 2019 r., które wykazały
istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat.
Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do
wartości bazowej.
Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku
następujących pozycji:
1. przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które za I półrocze 2019 roku wyniosły
464 970 tys. zł (w porównaniu do kwoty 325 970 tys. zł, stanowiącej średnią
za I półrocze 2017 i 2018 roku).
Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s.
2. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za I półrocze 2019 r. wyniósł
131 054 tys. zł (w porównaniu do kwoty 190 953 tys. zł, stanowiącej średnią wyników
z I półrocza 2017 i 2018 roku).
3. skonsolidowanego zysku
netto,
który za I półrocze
2019
r. wyniósł
96 120 tys. zł (w porównaniu do kwoty 164 333 tys. zł, stanowiącej średnią wyników
z I półrocza 2017 i 2018 roku).
Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do wartości bazowej spowodowany jest
głównie obniżeniem wyniku w Segmencie Cynku wobec wysokiej bazy, tj. zysków
odnotowanych za I półrocze 2017 i 2018 roku (za sprawą znacząco wyższych cen cynku na LME
w porównaniu do raportowanego okresu) oraz pogorszeniem marż w Segmentach Blach i Profili,
głównie z powodu niekorzystnej relacji cen wyrobów wsadowych do cen wyrobów gotowych.
Jednocześnie na podstawie analizy osiągniętych wyników należy podkreślić, iż skonsolidowany
wynik netto za 2 kw. 2019 r. był wyższy o 7 548 tys. zł od uzyskanego w 1 kw. 2019 r. W opinii
Zarządu świadczy to o powstrzymaniu tendencji spadkowej wyników finansowych Grupy
Stalprodukt.
Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych
procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zostanie
podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych
w 2019 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 29.01.2019 r., tj. 30 sierpnia
2019 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

