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Zarząd Mangata Holding S.A. informuje, że po dokonaniu analizy zamknięcia wyników
finansowych za III kwartał 2016 r. i na bazie oceny rynkowej IV kwartału, a także
oczekiwanych wyników finansowych poszczególnych segmentów biznesowych i spółek
Grupy, Zarząd Emitenta przewiduje korektę prognozy wyników finansowych na rok 2016.
Zarząd Emitenta informuje, iż w jego ocenie, zaistniały przesłanki świadczące o tym, iż
realizacja wyników finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2016 z 21 marca
2016 r., w tym poziomu EBITDA oraz poziomu zysku netto, może być niższa o około 10%.
Do przyczyn takiego stanu należy zaliczyć:
- znaczące wyhamowanie inwestycji i produkcji budowlano-montażowej w Polsce, co
przekłada się na gorsze niż planowano wyniki w segmencie armatury. W marcu 2016 r.
Zarząd Emitenta sporządził prognozę Grupy na bieżący rok przy założeniu utrzymywania się
korzystnej koniunktury na rynku polskim i rynkach Unii Europejskiej, które miały sprzyjać
wynikom w jednym z kluczowych segmentów rynkowych Grupy;
- znacząco odbiegające od planu wyniki spółki zależnej Emitenta – Techmadex S.A.
Realizowane przez spółkę kontrakty nie przynoszą oczekiwanych wyników, a na pogorszenie
wyników wpływa również spór, jaki spółka prowadzi z jednym z kontrahentów. Należy
jednak podkreślić, że pozyskane przez Techmadex w trakcie 2016 roku kontrakty dają
pozytywny sygnał odnośnie możliwości budowy strategii funkcjonowania spółki w segmencie
serwisowania obiektów infrastruktury przesyłu gazu ziemnego w dłuższej perspektywie
czasowej;
- modyfikację planu strategicznego dla Masterform Grupa Zetkama Sp. z o.o. (spółka zależna
Emitenta). Wskutek zmian harmonogramu zamówień przez kluczowych odbiorców tej spółki,
przesunięciu uległ termin produkcji i sprzedaży nowych komponentów. Efekt wdrożeń tych
produktów będzie widoczny począwszy od roku 2017.
Mając na uwadze powyższe czynniki, Zarząd Emitenta nie jest w stanie na dzień przekazania
niniejszego raportu oszacować precyzyjnej prognozy zamknięcia roku 2016. Jednocześnie
Zarząd przewiduje, że w grudniu 2016 Spółka przygotuje zweryfikowaną prognozę dla Grupy
Kapitałowej na rok 2016.

