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Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dokonał wstępnego 

oszacowania wyników finansowych Grupy Kapitałowej SARE za pierwszy kwartał 2019 roku.  

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosły ok.  

13 967 tys. zł, wobec 10 059 tys. zł w pierwszym kwartale 2018 roku. Szacunkowa EBITDA Grupy SARE 

wyniosła ok. 533 tys. zł, wobec 1 391 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, natomiast 

skonsolidowana strata netto wyniosła ok. 360 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku zysk 

netto wyniósł 566 tys. zł. 

Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej SARE wynika głównie z przejęcia przez 

Emitenta w 2018 roku dwóch spółek: Sales Intelligence S.A. oraz Fast White Cat S.A. 

Na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2019 roku wpłynęły zwłaszcza:  

- zwiększenie się amortyzacji ze względu na zakończenie prac rozwojowych,  

- zaangażowanie zasobów ludzkich, związane z uruchomieniem projektów mających na celu wdrożenie 

synergii w Grupie SARE w związku z nowymi inwestycjami m.in. w spółkę Fast White Cat S.A.,  

- wejście w życie rozporządzenia RODO, którego skutkiem było zredukowanie liczby kampanii 

mailingowych klientów Grupy, 

- poniesienie kosztów restrukturyzacji w zakresie automatyzacji obsługi klientów produktów 

abonamentowych, a także zmiany organizacji działania obsługi projektów IT.  

Przedstawione wyniki finansowe mogą ulec zmianie z uwagi na trwający w Grupie proces weryfikacji 

danych. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany dnia 22 

maja 2019 roku. 
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