Raport bieżący nr 18/2020

Data: 7 maja 2020 r.

Temat: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) – w toku prac prowadzących do sporządzenia
skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki – podjął decyzję o opublikowaniu wybranych
skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Artifex Mundi („Grupa”) za I kwartał 2020 r.,
zaprezentowanych w załączniku do niniejszego raportu bieżącego (z uwzględnieniem wpływu zdarzeń
jednorazowych na wynik).
Publikacja omawianych wybranych danych finansowych Grupy już na tym etapie (tj. przed
ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego)
uzasadniona jest w ocenie Zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej Grupy
zaobserwowaną w I kwartale 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku
obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż – wedle aktualnego stanu wiedzy Zarządu – wynik
operacyjny Grupy za pierwsze trzy miesiące roku 2020 r. wynosi 1.831 tys. zł, co stanowi wartość o
224% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019 r. (pomijając zaś wysokości dokonanych
odpisów aktualizujących wartość gier produkowanych przez Grupę, zasygnalizowana pozycja jest
wyższa o 107% r/r).
Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i na skutek
dalszych prac księgowych mogą odbiegać (potencjalnie w sposób nieznaczny) od finalnych wyników
finansowych Grupy zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 r.,
którego publikacja nastąpi 27 maja 2020 r.
Publikacja niniejszego komunikatu nie ma wpływu na przyjętą przez Spółkę politykę informacyjną w
zakresie wyników sprzedaży, o której mowa w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
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