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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z 18 października 2018 roku („Pierwotna Prognoza”), Zarząd LARQ
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „LARQ”, „Emitent”) niniejszym informuje o aktualizacji prognozy wyników spółki
portfelowej LARQ, Nextbike Polska SA („Nextbike”), na rok 2018.
W oparciu o raport bieżący Nextbike z dnia 21 grudnia 2018 w którym spółka zaktualizowała swoją prognozę
wyników na 2018 rok, Zarząd LARQ przedstawia następującą prognozę dla Nextbike na 2018 rok:
o Wzrost liczby obsługiwanych rowerów o 35% do 16,5 tys. szt. (wobec Pierwotnej Prognozy na poziomie 17,8 tys.
szt.) z 12,2 tys. szt. na koniec 2017 roku.
o Przychody ze sprzedaży 61,2 mln zł (wobec Pierwotnej Prognozy na poziomie 70,5 mln zł), wzrost o 41% z 43,5
mln zł w 2017 roku.
o Zysk EBITDA 14,0 mln zł (wobec Pierwotnej Prognozy na poziomie 16,4 mln zł), spadek o 8% z 15,2 mln zł w
2017 roku.
Prognozowe wyniki pozostałych spółek portfelowych LARQ i samego Emitenta pozostają bez zmian i są zgodne z
Pierwotną Prognozą.
Zarząd LARQ założył, że do końca 2018 r. warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w
istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej oraz nie pojawią się czynniki, mogące istotnie ograniczyć popyt na
produkty i usługi oferowane przez spółki portfelowe LARQ.
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