Rendkívüli tájékoztatás – Közlemény a Társaság vagyoni helyzetéről és előzetes tájékoztatás éves
eredményekről – 2014/01/05

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. a Társaság Tájékoztatási irányelveinek megfelelően tájékoztatja
befektetőit és a szélesebb nyilvánosságot a Társaság pillanatnyi vagyoni helyzetéről.
Az Igazgatótanács értékelését a rendelkezésére álló, és hangsúlyozottan inkább iránymutatásként
szolgáló, nem végleges adatai alapján készítette el. Az adatok magukban foglalják a még le nem zárt,
nem realizált befektetések és pozíciók piaci értékét (2013. december 31-i záróárat figyelembe véve ahol elérhető) és az azokra vonatkozó becsült adókötelezettségeket, illetve a várhatóan járó és
fizetendő kamatokat, valamint egyéb jövedelmeket és kötelezettségeket is, ám az értékek még
ebben az esetben is csak becslésnek és nem hivatalos, végleges eredménynek tekinthetőek. Ennek
megfelelően azok pontosságáért a Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. nem vállal felelősséget. A közölt érték
a Társaság – saját részvények nélkül számított – egy részvényre jutó saját vagyonának becslésére
szolgál. Bővebb és pontosabb információkért kérjük tanulmányozza vállalatunk éves és évközi
beszámolóit, amelyekből pontosabb képet kaphat a Társaság működéséről és valós értékéről.
A fentiek figyelembe vételével az Igazgatótanács legutolsó értékelése szerint a Plotinus Nyrt. (a
leírtak alapján számított) módosított egy részvényre jutó saját tőkéje 2 601 Ft.
A fenti érték – ahogyan eddig is kommunikáltuk – nagyon gyorsan, akár pár nap alatt is jelentősen
változhat akár pozitív, akár negatív irányban, ezért ennek közlése nem jelent semmiféle előrejelzést a
jövő vonatkozásában, hanem a Társaság vagyoni helyzetéről a jelen pillanatban legjobb tudásunk
szerint készült közelítő értékelés.
A fenti számok alapján a Társaság tőzsdei bevezetése óta 74%-kal növelte egy részvényre jutó
módosított saját tőkéjét, a 2013-as év során pedig ugyanezen mutató alapján 43%-os növekedést
ért el.
***
Mivel a 2013-as évről IFRS konszolidált beszámolót készítünk, amelynek összeállítása hosszabb időt
vesz igénybe, ezért részletes, konszolidált, könyvvizsgáló által ellenőrzött adatainkat csak később,
várhatóan februárban tudjuk közzétenni. Az előzetesen elkészített MSZSZ szerinti nem konszolidált,
nem auditált, nem végleges, tehát csak tájékoztatásul szolgáló eredménykimutatásunk szerint a
Plotinus Nyrt. 2013-as adózott nyeresége 428 millió forint volt.
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