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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 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. 

Dnia 1 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od „Projekt Beethovena – 

Projekt Echo – 122  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka komandytowo – akcyjna z 

siedziba w Kielcach Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych 

zgodnie z dokumentacja kontraktową. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekracza 20% 

kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie 

stosowanych.  

Dnia 14 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2018 r. Za I półrocze roku 2018 Spółka osiągnęła przychody w wysokości 21 038 tys. PLN i 

były one o ponad 50 % wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk ze 

sprzedaży za I półrocze wyniósł ponad 210 tys. PLN. Zysk brutto wyniósł 191 tys. PLN. Nazyomaist 

zysk netto osiągnął poziom ponad 174 tys. PLN i był o 15%niższy niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku. Obniżenie wartości wyników finansowych spowodowanie jest głównie wzrostem 

wynagrodzeń, wzrosły również koszty usług podwykonawczych. Ponadto został dokonany odpis 

należności wątpliwych na dzień sporządzania raportu. 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem:     
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W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI dwa raporty: 

18/2018 -  EBI z dnia 14.08.2018 r. – Raport za II kwartał 2018 r.  

19/2018 – EBI z dnia 14.08.2018 r. – Raport za lipiec. 

W okresie sprawozdawczym  Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden  raport: 

37/2018 – ESPI z dnia 01.08.2018 r. – Otrzymanie umowy.  

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 12.10.2018 r. Raport za wrzesień 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:  

Mirosław Matwijów – Prezes Zarządu  

Przemysław Tymiński  – Wiceprezes Zarządu  

 


