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Prognoza wyników finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na rok 2011.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieŜące i  okresowe

Treść  raportu:

Zarząd RAFAMET S.A. przedstawia prognozę wyników finansowych Emitenta na rok 2011.
Prognozowana wartość przychodów ze sprzedaŜy netto i zrównanych z nimi wyniesie 87 mln zł, zaś prognozowany 
zysk netto osiągnie wartość 4,5 mln zł. PowyŜsza prognoza obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Podstawą prezentowanej prognozy jest stan posiadanych zamówień oraz plan przychodów i kosztów na 2011 r. 
Istotnym elementem prognozy są wyniki Spółki za okres I – VII 2011 r., w którym Spółka osiągnęła 43,361 mln zł 
przychodów ze sprzedaŜy netto i zrównanych z nimi oraz 2,698 mln zł zysku netto. 
Monitorowanie moŜliwości realizacji prognozowanych wyników będzie odbywało się poprzez miesięczną analizę 
wyników finansowych RAFAMET S.A.
Zarząd RAFAMET S.A. będzie dokonywał oceny moŜliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych w 
okresach kwartalnych, a ewentualna korekta opublikowanej prognozy wraz z okreś leniem zastosowanych 
kryteriów tej oceny będzie opublikowana w okresowych raportach kwartalnych.
Ewentualne korekty prognozy przekazywane będą w formie raportu bieŜącego w przypadku, gdy co najmniej jedna 
z prognozowanych pozycji róŜnić się będzie o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej 
przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).
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