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RB ESPI 2/2023 

 

Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na 2023 rok 

 

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż 

podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych Spółki za cały rok 2023 ani żaden z 

jego okresów.  

 

W opinii Zarządu Spółki dynamicznie zwiększająca się skala działalności Emitenta oraz czynniki 

zewnętrzne związane z jego otoczeniem rynkowym ograniczają możliwość precyzyjnego ustalenia 

prognozy wyniku finansowego Emitenta. Biorąc pod uwagę powyższe, publikacja prognoz finansowych 

byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Resigning from publication of financial results forecasts for 2023 year 

 

The Management Board of Aforti Holding SA with its registered office in Warsaw (hereinafter: “the 

Company”, “the Issuer”) hereby announces, that it has decided not to publish the forecasts of financial 

results of the Company for the year 2023 nor for any of its periods. 

 

In the opinion of the Management Board of the Company, the dynamically growing scale of the Issuer's 

activity and external factors related to its market environment limit the ability to precisely determine 

the forecast of the Issuer's financial result. Considering the above, the publication of financial forecasts 

would be too risky and could mislead investors. 
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Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR  – confidential information 

 

 

 

 

 

Klaudiusz Sytek 

Prezes Zarządu 


