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Mikołów, dnia 9 maj 2012 r. 
 
RAPORT EBI NR 7 
Typ raportu: bieżący 
Numer raportu: 7/2012 
Data dodania: 09-05-2012 r. 
Spółka: Wierzyciel S.A. 

 
Dotyczy: Korekta prognoz finansowych Wierzyciel S.A. 
 

Zarząd Wierzyciel S.A. na podstawie analizy wyników finansowych Emitenta za I kwartał 2012 r. niniejszym 

koryguje prognozę wyniku finansowego ( zysku/straty netto ) oraz prognozę wysokości obliga pożyczkowego 

przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 2 września 2010r. 

Po podsumowaniu wyników działalności Spółki na koniec I kwartału 2012 r. Emitent szacuje na koniec roku 2012: 

 obligo pożyczkowe na poziomie 14 700 tys. PLN, 

 zysk netto na poziomie 800 tys. PLN. 

Istotnymi czynnikami, które mają wpływ na korektę prognozy w dół są: 

 przebudowa funkcji back-office i pozyskanie nowych profesjonalnych zasobów ludzkich adekwatnych do 

zwiększonych zadań, co w minionym okresie było czynnikiem kosztotwórczym i jeszcze nie przełożyło się 

dodatnio na wyniki Spółki, 

 nakłady związane z przemodelowaniem kanałów dystrybucji i tworzeniem nowych narzędzi sprzedażowych 

(w tym infrastruktura oceny ryzyka kredytowego w nowych typach produktów takich jak kredyty dla osób 

samotnych udzielane z wykorzystaniem www.ekspresowykredyt.pl), 

 mniejszy od zakładanego wolumen realizowanej sprzedaży oraz niższa dynamika wzrostu sprzedaży 

produktów finansowych spółki związana ze wzrostem konkurencyjności rynku, 

 zbyt wolny wzrost obliga pożyczkowego stanowiącego bazę do generowania wyniku finansowego spółki, 

 brak realizacji i późniejsza korekta pierwotnych prognoz finansowych zawartych w opublikowanym 

02-09-2010r. Dokumencie Informacyjnym Spółki na rok 2011 stanowiących punkt wyjścia do realizacji 

zawartych w przedmiotowym dokumencie prognoz na rok bieżący. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu 

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu 


