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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 14 maja 2020 roku procesu 
agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego 
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku, podjęta została 
decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku (w nawiasie 
przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku):

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
• przychody netto ze sprzedaży: 249,0 mln zł (264,0 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 17,6 mln zł (13,0 mln zł),
• zysk/strata netto: 7,1 mln zł (3,9 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
• przychody netto ze sprzedaży: 243,6 mln zł (256,2 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 17,1 mln zł (12,1 mln zł),
• zysk/strata netto: 7,3 mln zł (3,8 mln zł).

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 
roku najistotniejszy wpływ miały realizacja robót budowlanych w ramach posiadanego przez Grupę 
zróżnicowanego pod względem marżowości portfela zamówień oraz istotny udział kontraktów charakteryzujących 
się wyższą rentownością niż średnia portfela w sprzedaży ogółem.

Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 22 maja 
2020 roku.
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