Predbežné vyhlásenie
Spoločnosť ISTROKAPITAL SE, so sídlom 41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower, 1st Floor,
Flat/Office 12, 1061 Nicosia, Cyprus, registračné č. SE2, ako emitent cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle § 36 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení neskorších predpisov, vydáva v zákonnej lehote ku dňu 22. septembra 2008 nasledovné
Predbežné vyhlásenie ako regulované informácie:
a)

vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým došlo počas príslušného obdobia, a ich
dopad na finančnú situáciu emitenta a ním ovládaných osôb:
Poskytnutie úverov – spoločnosť ISTROKAPITAL SE v rámci realizácie podnikateľských
zámerov svojich dcérskych spoločností poskytuje úvery dcérskym spoločnostiam alebo
obchodným partnerom a klientom skupiny ISTROKAPITAL SE. Objem poskytnutých úverov
predstavuje k dnešnému dňu sumu 50 mil. EUR.

b)

všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta a ním ovládaných osôb v
príslušnom období:
V sledovanom období je finančná a hospodárska situácia emitenta ako aj emitentom
ovládaných osôb stabilizovaná a priaznivá. Emitent dosahuje štandardne kladné výsledky
hospodárenia a v roku 2008 očakáva zisk. Skupina ISTROKAPITAL SE plní dlhodobo
deklarovaný záujem jej rozširovania aktivít so zameraním na nové projekty, v oblasti
finančného trhu, v oblastí realít a developmentu a zvažuje možnosti ďalších akvizícií.
Dcérska spoločnosť ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s. rozširuje svoje obchodné aktivity
v rámci poskytovania poradenských a finančných služieb, v Slovenskej republike sa zameriava
najmä na reštrukturalizácie a na projekty v investičnej, finančnej a poradenskej sfére.
Dcérska spoločnosť ISTROKAPITÁL DEVELOPMENT, a.s. vykonáva developerské činnosti
spočívajúce v rozvoji území a ich príprave pre budúce umiestňovanie realitnej výstavby.

Povinnosť zverejniť Predbežné vyhlásenie ako regulované informácie spoločnosť ISTROKAPITAL SE
ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu si splní v zmysle § 47
ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov, zverejnením Predbežného vyhlásenia v elektronickej forme na internetovej stránky emitenta
www.istrokapital.eu v časti „regulované informácie“ a v sídle emitenta. Emitent – spoločnosť
ISTROKAPITAL SE zverejní vyššie uvedeným spôsobom Predbežné vyhlásenie dňa 25. septembra
2008.
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