
RB 29 2010UNIBEP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-29

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat
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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) po analizie aktualnego stanu portfela zleceń oraz wpływu czynników wewnętrznych i 
na wyniki Grupy UNIBEP przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy skonsolidowanych wyników 
finansowych na rok 2010.

Pierwotna prognoza wyników finansowych na rok 2010, została opublikowana raportem bieżącym Nr 6/2010 z 
dnia 22.01.2010 r. Opublikowana prognoza zakładała osiągnięcie następujących wyników finansowych:
Przychody (netto): 607 mln PLN
Zysk (netto): 20 mln PLN

Po dokonanym podwyższeniu prognoza wyników finansowych na rok 2010 przedstawia się w sposób 
następujący:
Przychody (netto): 680 mln PLN
Zysk (netto): 22 mln PLN

Głównym czynnikiem zakładanego wzrostu jest skuteczniejsza działalność akwizycyjna na rynku krajowym oraz na 
rynkach zagranicznych.

Prezentowana prognoza będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu poprzez kontrolę wykonania 
zaprojektowanych  budżetów. Ewentualne zmiany wykraczające o co najmniej 10% prezentowanych wyników 
finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 oraz §31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).
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