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Treść raportu: 

Zarząd ACTION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 

wyników, jakie Grupa Kapitałowa ACTION 

Wariant pierwszy prognozy uwzględnienia efekt przeprowadzenia emisji akcji serii D Emitenta, co do 

której podejmie decyzję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. na kolejnym 

posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2014

Wariant drugi opiera się  na założeniach nie uwzględniających emisji akcji serii D Emitenta.

 

Wariant pierwszy 

Przychody ze sprzedaży: 

Rok 2014:  5 650 000 tys. zł 

Rok 2015:  6 780 000 tys. zł 

 

Zysk netto: 

 

Rok 2014: 73 450 tys. zł 

Rok 2015: 91 530 tys. zł 

 

Wariant drugi 

Przychody ze sprzedaży: 

Rok 2014:  5 450 000 tys. zł 

Rok 2015:  5 995 000 tys. zł 
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Zarząd ACTION S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości dwuwariantową 

wyników, jakie Grupa Kapitałowa ACTION S.A. planuje uzyskać w roku 2014 i 2015. 

Wariant pierwszy prognozy uwzględnienia efekt przeprowadzenia emisji akcji serii D Emitenta, co do 

której podejmie decyzję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. na kolejnym 

posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2014 roku. 

Wariant drugi opiera się  na założeniach nie uwzględniających emisji akcji serii D Emitenta.

 

  

   

   

  

  

informacje bieżące i okresowe 

 

dwuwariantową prognozę 

zyskać w roku 2014 i 2015.  

Wariant pierwszy prognozy uwzględnienia efekt przeprowadzenia emisji akcji serii D Emitenta, co do 

której podejmie decyzję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. na kolejnym 

Wariant drugi opiera się  na założeniach nie uwzględniających emisji akcji serii D Emitenta. 



Zysk netto: 

 

Rok 2014: 70 850 tys. zł 

Rok 2015: 80 933 tys. zł 

 

Niniejsza prognoza nie podlegała weryfikacji biegłego rewidenta.

 

Przy opracowaniu pierwszego wariantu prognozy

S.A. na rok 2014 i 2015  przyjęte 

 

- Emitent przeprowadzi emisję nie więcej niż 1

„serii D” o wartości nominalnej 0,10 zł

 

- Zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży ma zostać osiągnięty głównie dzięki ekspansywnej 

polityce sprzedaży Grupy na rynki zagraniczne, w tym w szczególności na rynku niemieckim za 

pośrednictwem dofinansowanej środkami uzyskanymi z

ACTION EUROPE GmbH 

 

-  Zwiększeniu ulegnie sprzedaż w kanale telekomunikacyjnym (TELCO) na rynku krajowym.

 

- Nastąpi utrzymanie dalszej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej

 

- Ulegnie poszerzeniu wachlarz oferowanych produktów i zwiększona zostanie liczba klientów, dzięki 

nowym możliwościom magazynowym (nowy magazyn wysokiego składowania w Zamieniu).

 

- Prognoza zakłada, iż w roku 2014 i 2015  r. nie wystąpią zn

 

- Kwoty prognozowane w walutach obcych zostały przeliczone na złote według następujących 

kursów: 1 EUR = 4,1748 PLN oraz 1 USD = 3,0446 PLN

kursów tych walut w roku 2014 i 2015.

 

 

Przy opracowaniu drugiego  wariantu progno

na rok 2014 i 2015 przyjęte zostało założenie organicznego wzrostu działalności Grupy, bez 

pozyskania dodatkowego źródła finansowania kapitału obrotowego w  postaci przychodów z emisji 

akcji.  

 

 

Weryfikacja prognozowanych wyników będzie podlegała bieżącej ocenie realizacji budżetu oraz 

aktualizacji przyjętych założeń przez Spółkę. W sytuacji wystąpienia rozbieżności wartości 

prognozowanych kwot o co najmniej 10% w jednej z dwóch podanych pozycji wynikowyc

roku finansowym, Zarząd ACTION S.A. niezwłocznie przekaże raportem bieżącym korektę prognozy. 

Korekta ta będzie stanowiła nową prognozę wyników Grupy Kapitałowej ACTION S.A.

Stanowisko Zarządu ACTION S.A., w sprawie oceny  możliwości realizacji 

na 2014 i 2015 rok, będzie prezentowane w raportach okresowych.

Niniejsza prognoza nie podlegała weryfikacji biegłego rewidenta. 
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polityce sprzedaży Grupy na rynki zagraniczne, w tym w szczególności na rynku niemieckim za 

pośrednictwem dofinansowanej środkami uzyskanymi z planowanej emisji akcji 

ulegnie sprzedaż w kanale telekomunikacyjnym (TELCO) na rynku krajowym.

dalszej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej. 

rz oferowanych produktów i zwiększona zostanie liczba klientów, dzięki 

nowym możliwościom magazynowym (nowy magazyn wysokiego składowania w Zamieniu).

Prognoza zakłada, iż w roku 2014 i 2015  r. nie wystąpią znaczące zmiany stóp procentowych.

prognozowane w walutach obcych zostały przeliczone na złote według następujących 

kursów: 1 EUR = 4,1748 PLN oraz 1 USD = 3,0446 PLN, tj. przy założeniu braku istotnych zmian 

kursów tych walut w roku 2014 i 2015. 

drugiego  wariantu prognozy wyników finansowych Grupy Kap
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prognozowanych kwot o co najmniej 10% w jednej z dwóch podanych pozycji wynikowyc

roku finansowym, Zarząd ACTION S.A. niezwłocznie przekaże raportem bieżącym korektę prognozy. 

Korekta ta będzie stanowiła nową prognozę wyników Grupy Kapitałowej ACTION S.A.

Stanowisko Zarządu ACTION S.A., w sprawie oceny  możliwości realizacji prognozowanych wyników 

na 2014 i 2015 rok, będzie prezentowane w raportach okresowych. 
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