SIARAN AKHBAR
Untuk Siaran Segera
30 MAC 2017

CYPARK RESOURCES UMUM KEUNTUNGAN BERSIH LEBIH TINGGI
DALAM SUKU PERTAMA 2017
Petaling Jaya, Selangor - Cypark Resources Bhd, sebuah syarikat pemaju Tenaga Boleh
Diperbaharui bersepadu dan pembekal Teknologi Hijau terkemuka di Malaysia mencatatkan
keuntungan selepas cukai sebanyak RM11.3 juta bagi tempoh yang berakhir pada Januari 2017,
peningkatan sebanyak RM1.1 juta atau 11.1% daripada RM10. 2 juta pada suku yang sama 2016.
pendapatan kumpulan meningkat kepada RM78.5 juta atau 14.1% daripada RM68.8 juta
manakala perolehan asas setiap peningkatan saham kepada 4.48 sen berbanding 4.11 sen bagi
suku yang sama tahun lepas.
Peningkatan hasil disumbangkan oleh pendapatan daripada beberapa projek baru diperolehi di
Bahagian Kejuruteraan Alam Sekitar yang meliputi Projek penutupan selamat tapak pelupusan
Fasa 2, Pajam dan juga daripada aktiviti kerja-kerja Pembinaan Fasa 2di Ladang Tanah Merah.
Segmen kejuruteraan alam sekitar menjana RM55.5 juta, peningkatan sebanyak 48.6% daripada
RM37.3 juta pada suku 1 2016.
Pendapatan bagi bahagian Teknologi Hijau dan Tenaga Boleh Diperbaharui bagi suku semasa
meningkat sebanyak 7.5% atau RM0.8 juta kepada RM10.9 juta berbanding RM10.1 juta yang
dicatatkan pada suku 1 2016.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cypark, Dato 'Daud Ahmad, prestasi kewangan
semasa syarikat membuktikan bahawa syarikat itu telah melaksanakan model perniagaan yang
betul. "Kami yakin bahawa syarikat akan terus berkembang seperti yang kami jangkakan dan ini
akan mengukuhkan serta meningkatkan kedudukan syarikat di pasaran dengan menumpukan
sumber kami kepada tiga (3) bidang perniagaan teras; Tenaga boleh diperbaharui, Teknologi
Hijau dan Kejuruteraan & Solusi Alam Sekitar. Malah, dalam tenaga boleh diperbaharui kini telah
mendapat perhatian dan momentum di negara ini kerana ia disokong untuk kemajuan teknologi,
pelaburan yang lebih bertanggungjawab serta kesedaran alam sekitar, ", katanya.
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