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Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka") informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego 
za I półrocze 2021 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych 
Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za I półrocze 2021 roku. 

Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe:

I Wyniki jednostkowe Spółki:
Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 wyniosła 343,7 mln zł. W porównaniu z 
analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 235,1 mln zł (-40,6%). Za okres pierwszego półrocza 
br. Spółka wypracowała zysk w wysokości 10,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego 
zysk wyniósł niespełna 62,4 mln zł (-82,9%). Wartość EBITDA wyniosła 42,4 mln zł i była niższa o 64,8 mln zł 
(-60,5%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

II Wyniki skonsolidowane Grupy:
Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 wyniosła 351,1 mln zł. W porównaniu z 
analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 218,2 mln zł (-38,3%). Za okres pierwszego półrocza 
br. Grupa wypracowała zysk w wysokości 40,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego 
zysk wyniósł niespełna 62,1 mln zł (-34,4%). Wartość EBITDA wyniosła 78,8 mln zł i była niższa o 33 mln zł (-30%) 
w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

Na ww. wyniki Grupy główny wpływ miał harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz 
przekazań pojazdów klientom Grupy w analizowanym okresie, zgodnie z którym zdecydowanie większa część 
sprzedaży w 2021 roku przypada na drugie półrocze 2021 roku.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż 
ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane 
w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021 roku, który zostanie opublikowany w dniu 14 września 2021 
roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych.
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NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66

(telefon) (fax)

sekretariat@newag.pl www.newag.pl

(e-mai l) (www)

734–00-09–400 49049075700000

(NIP) (REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 19 2021NEWAG S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2021-08-23 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2021-08-23 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


