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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 sierpień  2017 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. 

1 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH list 

intencyjny na wymianę oświetlenia na hali TO wraz z systemem sterowania. Wynagrodzenie za 

wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Termin 

zakończenia prac – 30.09.2017 r.  

7 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r. oraz 65/2015 – EBI z 

dnia 28.12.2015 r.  Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks 

do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w 

budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. Wynagrodzenie za 

wykonanie całości robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.    

7 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 24/2017 – ESPI  z dnia 10.07.2017 r. Zarząd Elektromont 

S.A. poinformował, że otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A.  podpisaną Umowę na 

wykonanie prac elektrycznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy 

przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.    
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11 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za II kwartał 2017 roku. „Elektromont” S.A. 

narastająco za I półrocze 2017 roku osiągnął przychody w wysokości  13 854 792,42   PLN co 

oznacza  47 % wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Znacząco wzrósł 

zysk ze sprzedaży (ponad dziesięciokrotnie) – osiągając wartość ponad 222 tys. PLN.  Również na  

pozostałych poziomach rentowności nastąpiła istotna poprawa wyników. Zysk brutto zanotował 44% 

wzrost, a zysk netto 28% wzrost w porównaniu z rokiem 2016. Uzyskane wyniki wskazują, że 

Spółka powróciła na ścieżkę stabilnego wzrostu, a posiadany portfel zleceń pozwala sądzić, że 

tendencja ta zostanie utrzymana.  

28 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym 

Wydział VI Gospodarczy w Legnicy pozew o zapłatę przeciwko „Animals Way” S.A. z siedzibą w 

Warszawie. 

Złożenie pozwu nastąpiło z powodu nie wywiązania się firmy „Animals Way” S.A. z umowy 

związanej z Inwestycją „Modernizacja i udrożnienie Kanału powodziowego i Starej Odry od dolnego 

stanowiska Jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich.” Wartość złożonego pozwu 

przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Wg opinii Zarządu rozstrzygnięcie Sądu może mieć 

wpływ na wynik finansowy Spółki w 2017 r.  

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem:     

W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2017 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem 

systemu EBI dwa raporty: 

17/2017 – EBI z dnia 02.08.2017 r. – Raport miesięczny za lipiec  2017 roku 

18/2017 – EBI z dnia 02.08.2017 r. – Raport za II kwartał  2017 roku  

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2017 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem 

systemu ESPI pięć raportów: 

25/2017 – ESPI z dnia 01.08.2017 r. –Istotna informacja. 

26/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r. – Otrzymanie Aneksu.   

27/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r. – Otrzymanie Umowy. 

28/2017 – ESPI z dnia 11.08.2017 r. – Istotna informacja. 

29/2017 – ESPI z dnia 28.08.2017 r. - Istotna informacja. 

 

 

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 
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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, opublikowane zostaną: 

Do 14.10.2017 r.  – raport za wrzesień 

 

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:  

 

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu  

Waldemar Żurawski – Prokurent  

 


