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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 maj 2018 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. 

14 maja w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r., 65/2015 – EBI z dnia 

28.12.2015 r. , 26/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r. oraz 4/2018 – ESPI z dnia 07.02.2018 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.    

16 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Tauron Ekoenergia z siedzibą w 

Jeleniej Górze informację o wyborze oferty konsorcjum firm:  Przedsiębiosrstwo Badawczo – 

Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w  Barczewie – Lider Konsorcjum oraz Elektromont S.A. – 

Partner Konsorcjum   na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji pod nazwą „FW Marszewo – 

projekt, dostawa i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej celem dostosowania parametrów 

farmy wiatrowej do wymogów instrukcji IRiESD oraz IRiESP. Wynagrodzenie za wykonanie robót 

przypadających na Elektromont S.A. przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 

22 maja zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2018 r. Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 
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24 maja w nawiązaniu do komunikatów: 11/2018 z dnia 6 marca 2018 r. , 28/2017 z dnia 11 

sierpnia 2017 r. oraz 35/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż 

otrzymał od Budimex S.A. aneks do Umowy na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych 

oraz niskoprądowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie" Wynagrodzenie 

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

28 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformowal, że otrzymał od PB Maxbud ABJ Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu informację o wyborze oferty na rozbudowę budynku Wojewódzkiego 

Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej - wykonanie wew. i zewnętrznych instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych.  Wynagrodzenie za wykonanie robót przekroczyło 20% kapitałów 

własnych Spółki.  

29 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 

w Poznaniu informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – 

Budowa Hali Produkcyjnej i Magazynowej wraz z budynkami biurowo-socjalnymi firmy TECE 

INDUSTRIAL Sp. z o.o. w Strzelinie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót 

przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.  

30 maja w nawiązaniu do komunikatu 24/2018 –ESPI z dnia 28.05.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. 

poinformował, że otrzymał od PB Maxbud ABJ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę na 

rozbudowę budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej - wykonanie wew. 

i zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie robót 

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 maju 2018 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu 

EBI trzy raporty: 

10/2018 – EBI z dnia 14.05.2018 r. – Raport za kwiecień 

11/2018 – EBI z dnia 15.05.2018 r. – Raport za I kwartał 2018 r. 

12/2018 – EBI z dnia 18.05.2018 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2018 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu 

ESPI siedem raportów: 

20/2018 – ESPI z dnia 14.05.2018 r. – Otrzymanie Aneksu. 

21/2018 – ESPI z dnia 16.05.2018 r. – Istotna informacja. 
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22/2018 – ESPI z dnia 18.05 .2018 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

23/2018 – ESPI z dnia 24.05.2018 r. - Istotna informacja. 

24/2018 – ESPI z dnia 28.05.2018 r. - Istotna informacja. 

 

25/2018 – ESPI z dnia 29.05.2018 r. Istotna informacja. 

26/2018 – ESPI z dnia 30.05.2018 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 

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 13.07. 2018 r. – raport za czerwiec 2018 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  

 


