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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. 
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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 lipiec 2022 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 lipca 2022r.  Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: "Spółka") 

poinformował, iż w dniu 5 lipca 2022 r. otrzymał w formie elektronicznej zawiadomienie o 

zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. 

z o.o. z/s w Warszawie. 

5 lipca 2022r.  Zarząd spółki ELEKTROMONT S.A. poinformował, że dnia 5 lipca 2022 r. Spółka 

otrzymała w formie elektronicznej zawiadomienie od Pana Zdzisława Kondrata w trybie art. 69 

Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 

184, poz. 1539 z późn. zm.), o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce. 

6 lipca 2022r.  Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: "Spółka") 

poinformował, iż w dniu 6 lipca 2022 r. otrzymał w formie elektronicznej zawiadomienie o 

zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Arkadiusza 

Fijałkowskiego. 

6 lipca 2022r.  Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") 

poinformował, iż w dniu 6 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 

Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą 

obowiązki zarządcze w Spółce  -  Pana Arkadiusza Fijałkowskiego- Członka Rady Nadzorczej. 

13 lipca 2022r.  Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") 

poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 

Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną 

z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce tj. z  Panem Kamilem Suchańskim- Członkiem 

Rady Nadzorczej. 
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13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Elektromont S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Jeleniej Górze 

poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022r. do Spółki wpłynęło pismo (w formie elektronicznej) Pana 

Kamila Suchańskiego o rezygnacji z mandatu Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 

dzień 12 lipca 2022r.  

 

 

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: "Spółka") 

poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał w formie elektronicznej zawiadomienie o 

zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Cezarego 

Jasińskiego. 

 

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") 

poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 

Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez  osobę pełniącą 

obowiązki zarządcze w Spółce - Pana Cezarego Jasińskiego - Członka Rady Nadzorczej. 

 

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: "Spółka") 

poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał w formie elektronicznej zawiadomienie o 

zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. 

z o.o. z/s w Warszawie. 

 

15 lipca 2022r. Zarząd spółki ELEKTROMONT S.A. poinformował, że dnia 15 lipca 2022 r. Spółka 

otrzymała  od EKOBOX S.A.  zawiadomienie  w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), o 

zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

22 lipca 2022r. Zarząd   Elektromont S.A.   poinformował, że   podpisał    z  firmą  „ROKOM” Roboty 

Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy sp.j. z/s w Kamiennej 

Górze, ul. Spacerowa 7A  Umowę na wykonanie prac elektrycznych  na inwestycji: „Budowa Sali 

sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w Podgórzu. 

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych 

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

bieżącego w okresie objętym  raportem:    

 

W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI   dwa raporty: 

 

18/2022– EBI z dnia 13.07.2022r. – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 

19/2022 – EBI z dnia 14.07.2022r. – Raport miesięczny za czerwiec 2022r. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka  przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dziesięć 

raportów: 

 

18/2022- ESPI z dnia 05.07.2022r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o 

ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania 

19/2022- ESPI z dnia 05.07.2022r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o 

ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania 

20/2022- ESPI z dnia 06.07.2022r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o 

ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania 

21/2022- ESPI z dnia 06.07.2022r. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 

19 MAR 

22/2022- ESPI z dnia 13.07.2022r. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 

19 MAR 

23/2022- ESPI z dnia 13.07.2022r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o 

ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania 

24/2022- ESPI z dnia 13.07.2022r. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 

19 MAR 

25/2022- ESPI z dnia 13.07.2022r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie 

publicznej - zwiększenie stanu posiadania przez pełnomocnika akcjonariusza 

26/2022- ESPI z dnia 15.07.2022r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o 

ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania 

27/2022- ESPI z dnia 22.07.2022r. – Istotna informacja 
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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 14.09.2022 r. - Raport za sierpień 2022r. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


