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 Spis treści 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które                  

w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych Elektromont S.A.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego               

w okresie objętym  raportem. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce     

w okresie objętym niniejszym raportem. 

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia 

punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych                 

w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport za luty 2015 roku.                                                  

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które 

w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych Elektromont S.A.: 

5 luty Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Warbud S.A. informację                        

o zaakceptowaniu oferty Spółki na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i 

zabezpieczenia mienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna 

przestrzeń – edukacja przez kulturę”. Wynagrodzenie za wykonanie zadania przekracza 20% 

kapitałów własnych Spółki. 

13 luty Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 października do 

31 grudnia 2014 roku.  Za IV kwartał 2014 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na 

poziomie 9 483 275,60  PLN i były one niższe o 3,74 mln PLN od wyniku uzyskanego w 

analogicznym okresie 2013 roku. Narastająco za cztery kwartały 2014 roku Spółka osiągnęła 

przychody na poziomie 33 902 172,23 PLN i były one niższe  o ok. 900 tys. PLN  od wyniku 

uzyskanego w analogicznym okresie 2013 roku.   

Spadek sprzedaży w 2014 roku w porównaniu do roku 2013 spowodowany był 

następującymi czynnikami: 

- przesunięcie terminów zakończenia kilku inwestycji na 2015 rok z przyczyn nie leżących po stronie 

Elektromont S.A., 

- ogłoszenie upadłości przez CTE Carbotech i wstrzymanie realizacji inwestycji „Oczyszczalnia 

Tarnów Grodkowski” ( o czy informowała Spółka w raporcie bieżącym  nr 55/2014). 
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Przychody z  tytułu przesunięć terminów  zakończenia inwestycji będą widoczne w 

sprzedaży Spółki i I i II kwartale 2015 roku. Jedynie kwota ok. 600 tys. PLN z tytułu wstrzymania 

inwestycji „Oczyszczalnia Tarnów Grodkowski” nie pojawi się w przychodach „Elektromont” S.A. 

Jednocześnie Zarząd „Elektromont” S.A.  informuje, że na dzień przekazania raportu  otrzymał od 

Inwestora (Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja) ponad 99% należności za wykonane prace na 

w/w inwestycji.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                         

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2015 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem 

systemu EBI trzy raporty:  

1. Raport bieżący  nr 7/2015 – EBI z dnia 05.02.2015 r. – Istotna informacja 

2. Raport bieżący nr 8/2015 – EBI z dnia 13.02.2015 r. – Raport miesięczny za styczeń 

3. Raport bieżący nr 9/2015 – EBI z dnia 13.02.2015 r. – Raport za IV kwartał 2014 

W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym  2015 roku) Spółka przekazała  za pośrednictwem systemu 

ESPI jeden raport.    

1. Raport bieżący nr 2/2015 – ESPI z dnia 20.02.2015 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 

ustawy o ofercie publicznej  

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej 

Spółki www.elektromont.pl 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:   

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,               

w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, 

opublikowane zostaną: 

14.04.2015 r.  - raport za marzec 2015  

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect".  

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Marek Błażków - Prezes Zarządu  

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu     

http://www.elektromont.pl/

