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ALDA S.A. zadebiutuje na NewConnect 27. grudnia
W najbliższy wtorek 27.12. na rynku NewConnect pojawi się spółka ALDA S.A..
Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa
domowego takich jak czajniki z gwizdkiem, kosze na śmieci oraz system
mocowania choinek EasyFix. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji serii C
o wartości ok. 0,55 mln złotych. Pozyskane środki ALDA S.A. przeznaczy
na zwiększenie zapasów oraz intensyfikację sprzedaży.
Spółkę wprowadza WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect wprowadzone zostanie 436 550 akcji
zwykłych na okaziciela serii B, 123 600 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 123 600
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

- „Z sukcesem dotarliśmy do pierwszego dnia notowań. Cieszymy się, że debiut odbędzie się
już jutro. Jesteśmy świadomi obowiązków i odpowiedzialności jaka spoczywa na spółce
publicznej. Będziemy starać się prowadzić transparentną politykę informacyjną oraz
sumiennie wypełniać obowiązki informacyjne. Zapraszamy Inwestorów zainteresowanych
branżą AGD na nasz debiut i spotkanie z nami.” – mówi Marek Fryc, współzałożyciel i prezes
zarządu ALDA S.A.

WYNIKI FINANSOWE
Roczne przychody ze sprzedaży ALDA S.A. kształtują się na poziomie ok. 7 mln zł i wykazują
kilkuprocentowy wzrost wartości w ujęciu r/r.

W 2010 r. ALDA S.A. wypracowała 7,36 mln zł przychodów i zanotowała zysk netto na
poziomie 14,11 tys. zł. Na koniec III kwartału 2011 r. Spółka miała 6,93 mln zł przychodów
wobec 5,04 mln zł rok wcześniej (wzrost o 37,5 proc.). Jednocześnie zysk netto wynosił
ponad 123 tys. zł i był wyższy o 583 proc. od wyniku za ten sam okres 2010 roku.

WIĘCEJ
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Wyniki finansowe ALDA S.A. od 2008 do 30.09.2011 r. [tys. zł]
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ZAGRANICZNA EKSPANSJA
Na początku grudnia br. ALDA S.A. zawarła pierwsze umowy z kontrahentami z Ukrainy i
Mołdawii. Spółka wyposaży w kosze na śmieci swojej produkcji czterogwiazdkowy kompleks
hotelowy VICTORIA położony w Doniecku.
Jednocześnie, mołdawska firma SC VESELTIS S.R.L. otrzymała wyłączność na rok w zakresie
dystrybucji koszy produkowanych przez Aldę. Wartość obu umów nie przekroczy 200 tys.
euro łącznie.

W 2010 roku ponad 91 proc. sprzedaży eksportowej Spółki realizowane było w Niemczech,
pozostała jej cześć rozkładała się na Czechy, Łotwę oraz Wielką Brytanię.

***
ALDA S.A. to przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, specjalizujące się w produkcji i
sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego. Spółka posiada ugruntowaną pozycję na
rynku małego AGD (czajniki, naczynia żaroodporne, chlebaki, pokrywy i gałki, kosze,
koszopopielnice, wieszaki). Marka ALDA istnieje na polskim rynku od 1978 r.
Oferta firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe),
jak i masowych (hotele, lokale gastronomiczne).

Odbiorcami produktów ALDA S.A. są głównie dystrybutorzy produktów gospodarstwa
domowego, hurtownie AGD i mniejsze sklepy posiadające w swojej ofercie produkty AGD.
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Spółka generuje większość swoich przychodów na terenie Polski (ok. 90 proc.), pozostała
część pochodzi ze sprzedaży eksportowej, głównie na rynku niemieckim.
Dużym potencjałem ALDA S.A. są jej wykwalifikowani pracownicy. Zatrudnienie w Spółce w
2010 r. wynosiło 178 osób.
Więcej na: www.alda.com.pl
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