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Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Wst�pne wyniki finansowe

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Tre��  raportu:

Zarz�d ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, �e dokonał wst�pnej oceny wyników finansowych 
za 2007 rok. Według szacunków przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., osi�gn� rekordow� w historii działalno�ci Spółki warto�� 256.718 tys. zł., 
co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z rokiem 2006. Zysk z działalno�ci operacyjnej wyniesie około 
20.918 tys. zł, czyli o 21% wi�cej ni� rok wcze�niej. Zysk brutto prawdopodobnie zamknie si� kwot� 19.768 tys. zł, 
natomiast zysk netto wyniesie ponad 15.800 tys. zł, czyli odpowiednio o 19 i 18% wi�cej ni� w 2006 r.
Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju ZPUE S.A., s� poniesione przez Spółk� w minionym roku nakłady 
inwestycyjne w wysoko�ci 19.587 tys. zł, tj. o 34% wi�cej ni� w roku 2006. Inwestycje miały w wi�kszo�ci 
charakter inwestycji rzeczowych, w szczególno�ci �rodki finansowe zostały przeznaczone na:
- �rodki trwałe 16.726 tys. zł., w tym:
   - budynki i budowle 8.497 tys. zł.
   - pozostałe �rodki trwałe 8.229 tys. zł.
- warto�ci niematerialne i prawne 1.209 tys. zł.
- prace badawczo-rozwojowe 1.652 tys. zł.
Jednocze�nie Zarz�d ZPUE S.A. informuje, i� w dniu 14 lutego 2008 r., Spółka opublikuje raport 
za IV kwartał 2007 roku. 
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Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-02-05 Ryszard Iwa�czyk Członek Zarz�du

2008-02-05 Kazimierz Grabiec Prokurent
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