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Impel sięga po więcej
GIEŁDA Dynamika
przychodów ma być w tym
roku dwucyfrowa. Szykują
się akwizycje i nie jest
wykluczona emisja.
Impel, specjalizujący się głów
nie w obsłudze nieruchomo
ści, ochronie i dystrybucji, rok
rozpoczął od wzrostu więk
szego od oczekiwań zarządu.
— Sygnalizowaliśmy, że wy
niki mogą spaść przez wpro
wadzenie kosztem 12 mln zl
zintegrowanego systemu in
formatycznego. Ale I kwartał
okazał się lepszy, niż się spo
dziewaliśmy — mówi Grze
gorz Dzik, prezes Impela.
Po pierwszych trzech mie
siącach roku grupa mia
ła 266,32 mln zl przychodów
(plus 5,74 proc. r/r) i 11,02
mln zl zysku netto (plus 143,5
proc. r/r). Wpływ na wynik

netto miało też zdarzenie jed
norazowe — sprzedaż jednej
z działek deweloperskiego
Vantage Development za
2,38 mln zl.
— Wynik kwartalny jest
bardzo dobrą prognozą na ten
rok. Wierzymy w wyższy
wzrost przychodów i popra
wę zysku netto oraz operacyj nego w 2010 r. Zakładamy
dwucyfrową dynamikę przy
chodów — dodaje Grzegorz
Dzik.
Zeszły rok grupa zamknę
ła 1,03 mld zl sprzedaży, 33,50
mln zl zysku netto i 47,3 mln zl
zysku operacyjnego.
Wynikom, zwłaszcza w la
tach 2011 i 2012, ma pomóc
działalność deweloperska. Ale
dopiero po zamknięciu kilku
kluczowych projektów we
Wrocławiu. Najbardziej za
awansowany jest Centauris

(35 proc. sprzedanej po
wierzchni lokali i planowane
ukończenie budowy w III
kw 2011 r.) oraz Słoneczne Sa
dy (sprzedaż 3 domów z reali
zowanych 43). Jeszcze wtym
roku ma wystartować budo
wa biurowca Promenady
Wrocławskie, budynku uslugowo-handlowego Delta, a na
przełomie lat 2010/11 r. rów
nież biurowca Gamma.
Niewykluczone, że w tym
roku władze Impela pochwa
lą się także akwizycjami. Roz
mowy toczą się ze spółkami
ze wszystkich segmentów
działalności grupy.
— Nie wykluczamy, że prze
prowadzimy na te cele nową
emisję akcji — dodaje prezes
Impela.
Władze grupy rozmawiają
z firmami o przychodach
od 10 do 100 mln zl. [ANP]

