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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 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" przekazuje do 

publicznej wiadomości raport za czerwiec 2016 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.: 

       Dnia 9 czerwca w nawiązaniu do komunikatu 17/2016 Zarząd Elektromont S.A. 

poinformował, że otrzymał od STIGAL Marcin Stępień Umowę na wykonanie robót elektrycznych 

dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym 

zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce”.  Wartość Umowy przekracza 20% 

kapitałów własnych Spółki.  

Dnia 20 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka 

EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na 

wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości 

przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.    

Dnia 21 czerwca Zarząd Elektromont S.A. przekazał listę akcjonariuszy posiadających, co 

najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu 

Elektromont S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. 

Dnia 21 czerwca Zarząd Elektromont S.A. przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku. 
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Dnia 21 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 roku powołało następujących 

członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Tadeusz Mazur, Piotr Nachmann, Janina Rabiej, 

Andrzej Kubasiak, Agnieszka Trela, Kamil Suchański. 

Dnia 27 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat 

Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w 

budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A. 

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych 

Spółki.    

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem                                                                       

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2016 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem 

systemu EBI siedem raportów:  

1. Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 09.06.2016 r. – Istotna informacja.  

2. Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 14.06.2016 r. – Raport za maj. 

3. Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 20.06.2016 r. – Istotna informacja.  

4. Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 21.06.2016 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co 

najmniej 5 % głosów uprawnionych do głosowania na ZWZ w dniu 21 czerwca 2016 r. 

5. Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 21.06.2016 r. – Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 21 

czerwca 2016 r.  

6. Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 21.06.2016 r. – Powołanie członków Rady Nadzorczej 

Elektromont S.A.  nowej kadencji.  

7. Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 27.06.2016 r. – Istotna informacja.  

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2016 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem 

systemu ESPI jeden raport.  

1. Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 21.06.2016 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co 

najmniej 5 % głosów uprawnionych do głosowania na ZWZ w dniu 21 czerwca 2016 r. 

 

 

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 

http://www.elektromont.pl/
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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: 

12.08.2016 r. – Raport za lipiec 

12.08.2016 r. – Raport za II kwartał 2016 r.  

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".  

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Marek Błażków – Prezes Zarządu  

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu    


