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Dwory podtrzymują prognozę wyników
"W świetle analizy wyników pierwszego kwartału 2005 oraz utrzymywania się dotychczasowych
tendencji makroekonomicznych w Polsce i obecnego poziomu popytu na produkty spółki, zarząd
potwierdza wysokie prawdopodobieństwo realizacji opublikowanych prognoz wyników na rok 2005" napisano w komunikacie.
Spółka po czwartkowej sesji podała wyniki za pierwszy kwartał 2005 r.
Zysk netto Dworów w I kwartale 2005 r. spadł do 18,4 mln zł, z 19,9 mln zł w I kwartale 2004 r.
Przychody w tym okresie wzrosły do 272 mln zł z 249,6 mln zł.
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Informacje dnia: Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia
dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na

organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19
będziemy brać co roku Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej
Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia dawka szczepionki nie
dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na organizm Dodatek cukru
usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19 będziemy brać co roku
Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej Niemal 3,2 mln zł dla 77
badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy
coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest
prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19 będziemy brać co roku Mobilna instalacja
artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej

Partnerzy

