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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. przedstawia szacunek skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Zamet Industry 
za rok 2011. Jednocześnie Zarząd informuje, iż prognoza wyniku za 2011 rok została opublikowana w prospekcie 
emisyjnym oraz skorygowana w raporcie bieżącym nr 7/2011.

Szacunkowe skonsolidowane wyniki dla roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2011r. kształtują się 
następująco (w nawiasie podano dane z prognozy):
Przychody ze sprzedaży: 163 755 tys. zł (164 230 tys. zł)
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 27 854 tys. zł (21 194 tys. zł)
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA): 33 993 tys. zł (27 328 tys. zł)
Zysk netto: 24 417 tys. zł (22 534 tys. zł)

Wzrost szacunkowego zysku z działalności operacyjnej (EBIT) oraz zysku z działalności operacyjnej 
powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do danych prognozowanych, jest spowodowany uzyskaniem 
rentowności ze sprzedaży brutto w 2011 roku na poziomie 29,45%, w stosunku do prognozowanej rentowności 
brutto na poziomie 21%. Na wzrost wysokości szacowanego zysku netto w stosunku do prognozowanego miały 
wpływ poziom kursów  walut oraz wzrost efektywności wykorzystania mocy produkcyjnych co bezpośrednio 
przełożyło się na osiągniętą rentowność brutto ze sprzedaży w 2011 roku.

Szacunek wyników będzie monitorowany na bieżąco, do czasu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego 
Grupy Kapitałowej Zamet Industry za 2011 rok. Szacunek wyników został sporządzony na podstawie dokonanej 
ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2011r. Skonsolidowany raport 
roczny Grupy Kapitałowej Zamet Industry S.A. za 2011 rok zostanie przekazany zgodnie z terminem 
opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2012 tj. 20 marca 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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