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V Bratislave, 24.4.2008

Regulovaná informácia  –  Predbežné vyhlásenie

V súlade s §36 Zákona o burze cenných papierov Vám zasielame predbežné vyhlásenie za
obdobie I. polrok 2008 a II. polrok 2008. 
I. A. V prvom polroku 2008  akciová spolo čnos ť GEOCOMPLEX vykonáva :

1. Gravimetrické merania v Líbyi
2. Geofyzikálny prieskum štrkopieskov
3. Výskum geotermálnych štruktúr na Slovensku
4. GIS – tvorba databázy VES v oblasti Podunajskej nížiny
5. GEOMIND – medzinárodný projekt – metadatabáza gravimetrie a VES
6. Radónový prieskum
7. Prenájom bytových a nebytových priestorov

Výnosy  z vyššie  uvedených  obchodov  za  1.  štvrťrok  (2,306  mil.  Sk)  sa  nedosiahli
úroveň nákladov (2,919 mil. Sk). Strata bola krytá z vlastných zdrojov. GEOCOMPLEX,
a. s. má záväzky iba voči  dcérskej spoločnosti GX-byty, s. r. o., všetky záväzky voči
dodávateľom si  plní  v stanovených termínoch. Pohľadávky sa v súčasnosti  pohybujú
v sume cca 7 mil. Sk, z toho je približne polovica iba ťažko vymožiteľných. V súčasnosti
máme 19 zamestnancov s priemernou mzdou 17.566,- Sk za 1. štvrťrok 2008.

B. Nami  ovládaná  spoločnosť  GX-byty,  s.  r.  o.  pokračuje  vo  výstavbe
polyfunkčného objektu Median House.

C. Dňa 5.4.2008 bola zapísaná spoločnosť GCX-byty, s. r. o., ktorá prevzala
výstavbu polyfunkčného objektu Median House. Zakladateľmi spoločnosti
GCX-byty,  s. r.  o. sú GEOCOMPLEX, a. s. (výška vkladu: 44 mil.  Sk -
63.77 %) a GX-byty, s. r. o. (výška vkladu: 25 mil. Sk - 36,23 %).

II. A. V druhom  polroku  2008  akciová  spolo čnos ť  GEOCOMPLEX
neočakáva  podpísanie  nových  významných  zákaziek.  Bude  s a  pokra čovať   v
uzatvorených  obchodných  prípadoch  a v o čakávanom  pokra čovaní  prác  z 1.
polroku 2008:

1. Gravimetrické merania v Poľsku
2. Geoelektrické merania v Rakúsku
3. Výskum geotermálnych štruktúr na Slovensku
4. GIS – tvorba databázy VES v oblasti Podunajskej nížiny – dokončenie
5. GIS – tvorba databázy VES, 2. etapa
6. GEOMIND  –  medzinárodný  projekt  –  metadatabáza  gravimetrie  a VES  -

dokončenie
7. Radónový prieskum
8. Geofyzikálny prieskum štrkopieskov
9. Prenájom bytových a nebytových priestorov

Predpokladáme, že výnosy budú na úrovni nákladov.
B. Nami ovládaná spoločnosť GCX-byty, s. r. o. bude pokračovať vo výstavbe

polyfunkčného objektu Median House.

S pozdravom
RNDr. Adrián Panáček, CSc.
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