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Rendkívüli tájékoztatás

Jó évet zárt a NUTEX csoport
Osztalékfizetést javasol az Igazgatótanács
60%-kal növelte konszolidált árbevételét 2010-ben a NUTEX Nyrt., így a
csoport előző év utáni konszolidált nyeresége 101 millió forint – áll a
társaság 2010 évi konszolidált éves beszámolójában. Az Igazgatótanács a
NUTEX Nyrt. és az egész NUTEX csoport nyereséges működésére
tekintettel valamennyi kibocsátott részvényre, részvényenként 10 forint
osztalék kifizetését javasolja, mely a névérték 42%-ának felel meg.

A NUTEX Nyrt. közzétette 2010 évi konszolidált éves beszámolóját, melyben
növekvő árbevételről és pozitív adózás előtti eredményről számolt be. A NUTEX
Nyrt. konszolidált árbevétele a 2009-es 814 millió forintról 2010-ben több mint
60%-kal 1,297 milliárd forintra nőtt. A csoport konszolidált eredménye a 2009-es
249,7 millió forint veszteségből 2010-ben több mint 101 millió forint nyereségre
emelkedett.
Az Igazgatótanács a NUTEX Nyrt. és az egész NUTEX csoport nyereséges
működésére tekintettel valamennyi kibocsátott részvényre részvényenként 10
forint osztalék fizetését javasolja, mely a névérték 42%-ának felel meg.
A NUTEX Nyrt. az előző hetekben egymás után tette közzé az érdekeltségébe
tartozó cégek nyereséges működéséről szóló közleményeit.
Az árbevétel nagyságát nézve a legjobban az Organic Mission Magyarország Zrt.
zárta a tavalyi évet. A társaság közel 900 millió forintos nettó árbevétele után fizet
osztalékot. Az Organic Mission Magyarország Zrt. jelenleg három országban
forgalmazza termékeit, rövidesen pedig oroszországi terjeszkedésbe kezd,
amelynek eredményeként az idén jelentősen növelheti árbevételét.
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Osztalékfizetésről döntöttek korábban az ugyancsak a NUTEX Nyrt. többségi
tulajdonában lévő két nagy forgalmú budapesti gyógyszertár tulajdonosai is,
miután 2010-ben 410 millió Ft-ot meghaladó nettó árbevételt értek el.
Szintén nyereséggel zárta a 2010-es évet és osztalékot fizet a NUTEX Nyrt.
innovatív táplálék-kiegészítőket gyártó és forgalmazó leányvállalata a kanadai
Enerex Botanicals Ltd. A NUTEX Nyrt kanadai leányvállalatának üzemi
eredménye meghaladta a 150.000 CAD-t, adózott eredménye az 50.000 CAD-t.
Az Enerex a világ 11 országába (Kanada, USA, Mexikó, Hongkong, Tajvan,
Egyesült Királyság, Magyarország, Szlovákia, Irán, Egyesült Arab Emírségek,
Szaúd-Arábia) szállít jelenleg és az idén várhatóan további öt országban
nyitja meg kereskedelmi képviseletét.

Budapest, 2011. április 8.
_________________________________
A NUTEX Nyrt egy, az emberi egészség szolgálatában álló nemzetközi vállalatcsoport
anyavállalata. Leányvállalatai között szerepel a Kanadában bejegyzett, kiemelkedő
minőségű, innovatív táplálék-kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd.,
az egyedülálló, prémium kategóriás táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékeket
forgalmazó Organic Mission Magyarország Zrt., valamint a gyógyszerek, gyógyhatású
készítmények, gyógyászati segédeszközök és más egészségmegőrző termékek
kiskereskedelmét végző két budapesti gyógyszertár.

