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Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) po analizie wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na wyniki Grupy w roku 
2008 przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy skonsolidowanych wyników finansowych.

Prognoza wyników finansowych na rok 2008, zamieszczona została w prospekcie emisyjnym Emitenta (strona 
37), opublikowanym w dniu 7 marca 2008 roku, dostępnym na stronie internetowej Emitenta (www.unibep.pl). 
Opublikowana prognoza zawierała osiągnięcie następujących wyników finansowych:
Przychody ze sprzedaży: 670,0 mln PLN
EBITDA: 32,5 mln PLN
EBIT: 31,0 mln PLN
Zysk netto: 24,0 mln PLN

Zarząd UNIBEP S.A. podaje niniejszym zaktualizowaną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy 
UNIBEP na rok 2008:
Przychody ze sprzedaży: 505,0 mln PLN
EBITDA: 34,5 mln PLN
EBIT: 33 mln PLN
Zysk netto: 26,0 mln PLN

Lepsza niż prognozowano będzie zyskowność Grupy, tak więc wszystkie prognozowane kategorie zysku (EBITDA, 
EBIT, Zysk Netto) będą wyższe. Jest to głównie efekt coraz lepszego zarządzania realizowanymi kontraktami i 
kosztami bieżącymi spółek.
Niższe będą natomiast przychody ze sprzedaży, co jest wynikiem zmiany uwarunkowań rynkowych (m.in. 
przesuwaniem terminów rozpoczęcia nowych projektów przez Inwestorów, dzieleniem większych inwestycji na 
etapy) oraz ostrożnego podejścia firmy do wyboru nowych kontraktów (m.in. z p. widzenia bezpieczeństwa 
finansowania inwestycji).

W efekcie powyższych zmian Grupa uzyska wyższą rentowność netto (ROS), która przekroczy 5%.

Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ewentualne 
zmiany wykraczające o co najmniej 10% w/w wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości 
w trybie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 
§5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
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