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Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") podaje do wiadomości korektę prognozy wyników 
finansowych które Spółka zamierza osiągnąć za rok obrotowy 2014/2015 kończący się w dniu 30 kwietnia 2015 r., 
które zostały przedstawione pierwotnie w Prospekcie Emisyjnym Spółki opublikowanym w dniu 17 kwietnia 2015 
roku. Zgodnie z Prospektem emisyjnym Spółki prognoza wyników finansowych wynosiła:
Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w wysokości: 77 551 tysięcy złotych
EBITDA (zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych) w 
wysokości: 12 038 tysięcy złotych
Zysk netto w kwocie: 8 685 tysięcy złotych
a obecna prognoza:
Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w wysokości: 80 476 tysięcy złotych
EBITDA (zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych) w 
wysokości: 11 733 tysięcy złotych
Zysk netto w kwocie: 11 219 tysięcy złotych
Prognoza została opracowana z uwzględnieniem poziomu sprzedaży, struktury kosztów oraz przychodów w 
oparciu o szacunkowe dane dotyczące ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 
Podstawową przyczyną zwiększenia wyników są wyższe od planowanych przychody ze sprzedaży oraz dodatnie 
różnice kursowe powstałe z corocznej wyceny finansowych transakcji terminowych typu forward zawartych w celu 
zabezpieczenia.
Z uwagi na odchylenie w nowej prognozie parametru Zysk netto od poprzedniego prognozowanego o więcej niż 
10% jego wartości, Zarząd podjął decyzję o niezwłocznym przekazaniu do publicznej wiadomości w raporcie 
bieżącym zaistniałego faktu. 
Zarząd IZO-BLOK S.A. informuje, że niniejsza prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta 
oraz zastępuje w całości prognozę opublikowaną w Prospekcie Emisyjnym IZO-BLOK S.A. w dniu 17 kwietnia 
2015 roku.
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