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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAMET S.A., na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych, przedstawia prognozę wyników fi-nansowych 

Emitenta na rok 2019 wynikającą z Planu Rzeczowo – Finansowego RAFAMET S.A na rok bieżący.

Planowana wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów ma wynieść 89 mln zł, zysk netto 2,25 

mln zł, zaś wskaźnik EBITDA 10,3 mln zł.

Powyższa prognoza obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Podstawą prezentowanej prognozy jest stan posiadanych zamówień i prognoz handlowych na rok bieżący oraz 

plan przychodów i kosztów na 2019 rok. 

Zarząd RAFAMET S.A. dokona oceny możliwości realizacji wyżej wymienionej prognozy po kolejnych kwartałach 

bieżącego roku. 

Ewentualne korekty prognozy przekazywane będą w formie raportów bieżących w przypadku, gdy co najmniej 

jedna z prognozowanych pozycji różnić się będzie znacząco w stosunku do pozycji zamieszczo-nej w ostatniej 

przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że nie należy oczekiwać proporcjonalnego do upływu czasu w roku 

wykonania podstawowych parametrów finansowo – handlowych Planu Rzeczowo – Finansowego na rok 2019, 

gdyż RAFAMET S.A. zwyczajowo realizuje najlepsze wyniki finansowe i sprzedażowe w ostatnim kwartale roku 

obrotowego. 

Prognozy finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.
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