
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w oparciu o wyniki finansowe Spółki zrealizowane po 10 miesiącach br.                
i zweryfikowane załoŜenia w zakresie warunków makroekonomicznych, planu produkcji oraz skutków wyceny 
instrumentów pochodnych, przedstawia korektę prognozy wyników finansowych na 2010 rok.  

Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2010 roku przychodów ze sprzedaŜy w wysokości 15 464 mln zł 
oraz zysku netto na poziomie 4 462 mln zł, co oznacza podwyŜszenie planowanych wyników odpowiednio o 7%       
i 14% w odniesieniu do prognozy opublikowanej w raporcie bieŜącym z dnia 6 września 2010 r. 

Szczegółowe załoŜenia korekty prognozy są następujące: 

  J.m. 

Obowiązująca 

Prognoza 

2010* 

Korekta 

Prognozy  

2010 

Zmiana  
Obowiązująca 

Prognoza 2010 = 100 

Przychody ze sprzedaŜy  mln zł 14 395 15 464 107,4 

Zysk netto mln zł 3 910 4 462 114,1 

Produkcja miedzi elektrolitycznej tys. t 541,0 546,2 101,0 
- w tym ze wsadów obcych tys. t 120,0 120,2 100,2 
Produkcja srebra t 1 158 1 136 98,1 
Średnioroczne notowania miedzi USD/t 6 700 7 475 111,6 
  zł/t 20 770 22 537 108,5 
Średnioroczne notowania srebra USD/troz 18,00 19,95 110,8 
Kurs walutowy USD/PLN USD/PLN 3,100 3,015 97,3 
* Opublikowana 6 września 2010 r. 

Pozostałe załoŜenia projekcji pozostają bez zmian w stosunku do załoŜeń korekty prognozy opublikowanej             
6 września 2010 r. 

Wzrost prognozowanych przychodów oraz zysku netto jest przede wszystkim skutkiem korzystniejszych od 
zakładanych poprzednio notowań metali.  

W warunkach wysokiego poziomu zabezpieczenia przyszłych przychodów Spółki, utrzymująca się duŜa 
zmienność notowań metali oraz kursu walutowego ma istotny wpływ na zmianę wyceny wartości instrumentów 
pochodnych na dzień bilansowy oraz poziom zysku netto.  

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieŜąco. W przypadku wystąpienia istotnych 
odchyleń od prognozowanych wyników finansowych Spółka dokona korekty prognozy i przekaŜe ją do 
wiadomości publicznej w formie raportu bieŜącego. 
 
 
 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) 
 


