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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 kwartale 2020 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. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za I kwartał 2020 r. wyniósł
41 371 tys. zł (w porównaniu do kwoty 88 333 tys. zł, stanowiącej średnią wyników
z I kwartału 2018 i 2019 roku),
2. skonsolidowanego zysku netto, który za I kwartał 2020 r. wyniósł
31 252 tys. zł (w porównaniu do kwoty 74 574 tys. zł, stanowiącej średnią wyników
z I kwartału 2018 i 2019 roku).
Największy wpływ na osiągnięte wyniki miała sytuacja w Segmencie Cynku, a w szczególności
wysoka baza w analogicznych okresach 2018 i 2019 r. przy spadku wyników w bieżącym okresie
z powodu znaczącego spadku giełdowych cen cynku. W stosunku do I kw. 2019 r. spadek
średniej ceny na LME wyniósł 27 % w dolarze amerykańskim oraz 19 % w przeliczeniu na złote.
Zarząd Emitenta podkreśla jednocześnie, że w stosunku do IV kw. 2019 r. wyniki zarówno na
poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego, jak i zysku netto są wyższe (wyniki IV kw.
2019 r. były jednak obciążone rezerwami utworzonymi w Segmencie Cynku). Ponadto, co już
wcześniej sygnalizowała Spółka (raport bieżący nr 4/2020), nie stwierdzono znaczącego wpływu
epidemii koronawirusa na skonsolidowane wyniki I kwartału 2020 r.
Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych
procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku zostanie
podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych
w 2020 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 roku, tj. 15 maja 2020 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.

