Aneks do prospektu emisyjnego Murapol S.A.

Aneks nr 1
z dnia 30 maja 2012 r.
do prospektu emisyjnego Murapol S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 22 maja 2011 r.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Murapol S.A. został sporządzony w związku ze sporządzeniem prognozy
wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 i kończący się 31 grudnia 2012.
str. 124, pkt 13. dodaje się

13.1
Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent
opiera swoje prognozy
Prognoza wyników Grupy Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku obejmuje prognozę następujących
wielkości ekonomicznych wyrażonych w mln zł:

-

przychodów ze sprzedaży netto,

-

wyniku na działalności operacyjnej EBIT,

-

wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację EBITDA,

-

wyniku finansowego netto przypadającego na akcjonariuszy większościowych.

Prognoza wyniku finansowego Grupy Emitenta została sporządzona w sposób zapewniający jej porównywalność
z historycznymi danymi finansowymi, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Sporządzając prognozę wyników Zarząd Emitenta wziął pod uwagę takie czynniki,
jak:

-

historyczne wyniki finansowe za lata 2009-2011 (zbadane) oraz niezbadane dane finansowe za pierwsze cztery
miesiące 2012 r.;

-

własną ocenę rynku, w tym udział w rynku, pozycję konkurencyjną a także jego perspektywy rozwoju w
poszczególnych segmentach;

-

kształtowanie się zewnętrznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
ogólnodostępne prognozy makroekonomiczne dotyczące krajowej gospodarki;
sytuację finansową Grupy Emitenta i jej potencjalne zmiany, w tym zmiany struktury źródeł finansowania ze
względu na emisję Akcji serii D oraz bieżącą i przyszłą strukturę zobowiązań.

Ponadto Zarząd przygotowując prognozę opierał się na założeniach przedstawionych w kolejnych podpunktach.

13.1.1 Założenia do prognozy informacji finansowych niezależne od Emitenta
Zamieszczona prognoza wyników finansowych sporządzona została w oparciu o szereg czynników o charakterze
niezależnym od Grupy Emitenta, których kształtowanie w najbliższym okresie będzie miało bardziej lub mniej istotny wpływ
na możliwość zrealizowania przez Grupę Emitenta prezentowanych prognoz. Projekcja wyników finansowych Grupy
Emitenta uwzględnia następujące główne czynniki niezależne:

-

stopa WIBOR 3M nie będzie wyższa niż 5,50%;

Aneks do prospektu emisyjnego Murapol S.A.

-

warunki pogodowe w 2012 r. pozwolą na prowadzenie prac budowlanych dla poszczególnych projektów
deweloperskich w zaplanowanym tempie;

-

Grupa Emitenta uzyska wszelkie wymagane zgody i decyzje administracyjne;

-

Emitent uzyska z emisji Akcji Serii D środki w wysokości około 45 mln zł;

-

nie nastąpią istotne zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

-

nie zostaną wprowadzone rekomendacje nadzoru istotnie wpływające na dostępność finansowania nabywców
mieszkań;

-

nie nastąpią istotne zmiany cen podstawowych materiałów i surowców wykorzystywanych w działalności Grupy
Emitenta w stosunku do okresu kiedy sporządzano prognozę;

-

stawka podatku dochodowego utrzymana będzie na poziomie 19%;

-

zostanie utrzymana preferencyjna stawka podatku VAT na lokale mieszkalne w wysokości 8%.

13.1.2 Założenia do prognozy informacji finansowych zależne od Emitenta
Prognoza wyników uwzględnia następującego czynniki zależne od Grupy Emitenta:

-

po uzyskaniu środków z emisji Akcji Serii D Emitent będzie konsekwentnie realizował swoją strategie rozwoju;

-

wartość przychodów netto ze sprzedaży oszacowana została w oparciu o rzeczywiste dane historyczne i bieżące,
przedsprzedaż mieszkań oraz harmonogram przedsprzedaży mieszkań i harmonogram realizacji poszczególnych
projektów deweloperskich;

-

Grupa Emitenta zakończy następujące projekty deweloperskie: Bielsko-Biała - ul. Kopczyńskiego oraz ul. Miodowa
I etap; Katowice – III etap osiedla Mała Skandynawia, Gdańsk- biurowiec Nordika oraz I etap osiedla Vivaldi,
Wrocław - III etap osiedla Zielony Zakątek, os. Różana Dolina oraz I etap projektu przy ul. Buforowej, Wieliczka – I
etap osiedla Królewskie Tarasy oraz I etap osiedla przy ul. Modrzewiowej, Warszawa–Białołęka – I etap osiedla
Cztery Pory Roku, Kraków - I etap osiedla przy ul. Sosnowieckiej oraz mieszkania szeregowe przy ul. Dzielnej;

-

ww. projekty deweloperskie, dla których termin zakończenia budowy przypada na rok 2012, zostaną ukończone
zgodnie z harmonogramem;

-

zostanie utrzymana przedsprzedaż na poziomie okresu luty – kwiecień 2012;

-

Grupa Emitenta sprzeda 80% mieszkań pozostających w ofercie w projektach ukończonych przed rozpoczęciem
okresu prognozy.
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13.2

Raport sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta
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13.3

Prognoza wyników

Przedstawiona prognoza wybranych wielkości rachunku zysków i strat sporządzona została na zasadach zapewniających
porównywalność z danymi finansowymi Emitenta za okresy poprzednie. Prognoza obejmuje okres od 01.01.2012 do
31.12.2012 roku.
Tabela: Prognoza wyników finansowych Emitenta na 2012 r. (mln zł)
Kategoria

Prognoza 2012 r.

Przychody netto ze sprzedaży

192

Wyniku na działalności operacyjnej EBIT

52

Wyniku na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację EBITDA

52

Wyniku finansowy netto przypadający na akcjonariuszy większościowych

34

Źródło: Emitent

13.4 Oświadczenie co do aktualności innych prognoz
Emitent nie publikował dotychczas prognoz wyników finansowych na rok 2012.
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Emitent – Murapol S.A.

Michał Dziuda

Prezes Zarządu

Wprowadzający – Predictus Management Limited

Wiesław Cholewa
Pełnomocnik

Wprowadzający – Stelmondo Management Limited

Michał Dziuda
Pełnomocnik

Wprowadzający – Trochopoios Management Limited

Leszek Kołodziej
Pełnomocnik

