21 listopada 2018 r.

RB nr 19/2018
Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 13 listopada 2018
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
W uzupełnieniu do raportu nr 16/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu
(„Emitent”) informuje, iż na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku suma aktywów Browarów
Namysłów Sp. z o.o. wyniosła 207.174 tys. złotych z czego 139.160 tys. złotych stanowiły aktywa trwałe,
aktywa obrotowe wyniosły 68.014 tys. złotych. Wynik netto roku 2017 wyniósł 19.317 tys. złotych.
Finansowanie Transakcji będzie opierało się w głównej mierze na kredycie bankowym, wpływając na
zwiększenie poziomu zadłużenia Emitenta pozostając jednak bez wpływu na jego płynność finansową.
W wyniku Transakcji, w kolejnych latach spodziewany jest wzrost przychodów całej grupy kapitałowej
Emitenta, wzrost innowacyjności oraz efektywności operacyjnej, co w konsekwencji przełoży się
pozytywnie na jego zyskowność.
W odniesieniu do oczekiwanych korzyści strategicznych i ekonomicznych płynących z zakładanej
Transakcji, Emitent spodziewa się osiągnąć korzyści skali oraz zwiększenia efektywności procesów
biznesowych. Ponadto Transakcja wzmacnia dotychczasową strategie Emitenta w zakresie rozwoju piw
regionalnych oraz piwnych specjalności, ponieważ sprzedaż Browaru Namysłów Sp. z o.o. dotyczy tego
segmentu rynku, który podlega dynamicznemu i systematycznemu rozwojowi w ostatnich latach, co
powinno przyczynić się również do istotnego zwiększenia konkurencyjności Grupy Żywiec. Dzięki
zakładanej Transakcji Browar Namysłów będzie mógł czerpać z doświadczenia i tradycji Emitenta, w
tym know-how stosowanego w procesach produkcyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań
sprzedażowych pozostając jednak wiernym swojej unikatowej lokalnej tradycji. Objęcie marek
Browaru Namysłów rozbudowaną działalnością marketingowo-promocyjną zwiększy ich
rozpoznawalność i umożliwi dotarcie do większej liczby konsumentów wpływając pozytywnie na dalszy
rozwój tego segmentu rynku.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

