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W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z 16 maja 2016 roku, informującego o 

rozpoczęciu comiesięcznego raportowania wartości przychodów ze sprzedaży, Emitent 

przekazuje dane za czerwiec 2020 roku.  

W czerwcu 2020 roku Emitent odnotował przychody ze sprzedaży netto:  

 jednostkowe 7.013 tys. zł, co stanowi spadek o (-)10,1% w stosunku do czerwca 2019 

roku, kiedy to wyniosły one 7.802 tys. zł;  

 skonsolidowane 7.194 tys. zł, co stanowi spadek o (-)7,8% w stosunku do czerwca 2019 

roku, kiedy to wyniosły one 7.802 tys. zł (wówczas dane skonsolidowane tożsame z 

jednostkowymi).  

W okresie styczeń-czerwiec 2020 roku narastająco, Emitent odnotował przychody ze 

sprzedaży netto:  

 jednostkowe 46.214 tys. zł, co stanowi wzrost o 14,5% w stosunku do okresu styczeń-

czerwiec 2019 roku, kiedy to wyniosły one 40.361 tys. zł;  

 skonsolidowane 47.100 tys. zł, co stanowi wzrost o 16,7% w stosunku do okresu styczeń-

czerwiec 2019 roku, kiedy to wyniosły one 40.361 tys. zł (wówczas dane 

skonsolidowane tożsame z jednostkowymi).  

Spadek przychodów ze sprzedaży w czerwcu 2020 roku wobec czerwca 2019 roku był 

efektem przede wszystkim niższej wartości zamówień w segmencie druku cyfrowego 

wielkoformatowego. W ocenie Zarządu przyczyną były, utrzymywane w większości krajów 

europejskich, znaczące ograniczenia w organizacji imprez masowych, jak targi, koncerty, 

festiwale. Sprzedaż w segmentach etykiet oraz standów i opakowań była natomiast wyższa, 

niż w czerwcu 2019 roku.  

Wartość przychodów ze sprzedaży w czerwcu 2020 roku uległa znaczącemu obniżeniu 

wobec maja 2020 roku ze względu na bardzo duże ograniczenie popytu na produkty 

związane z ochroną antywirusową. Łączna wartość sprzedaży w segmentach etykiet i 

standów z tektury w czerwcu 2020 była zbliżona do wartości sprzedaży w maju 2020.  
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