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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 Carbon Group 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 Carbon Group 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 listopad  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 Carbon Group S.A. 

 

15 listopada  2022r. Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) 

poinformował, że w dniu 14 listopada 2022 r. wpłynął do Spółki List intencyjny („List”) 

zawarty ze spółką CDBP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kontrahent”). Kontrahent wchodzi 

w skład grupy kapitałowej Colliers Poland sp. z o.o., która jest polskim przedstawicielem 

globalnej spółki Colliers, która jest wiodącym podmiotem oferującym szeroki wachlarz usług 

na rynku nieruchomości, w szczególności usług z zakresu projektowania i wykonania robót 

budowlanych w nieruchomościach komercyjnych.  

Przedmiotem Listu jest określenie wzajemnych stosunków pomiędzy Stronami oraz określenie 

zasad oraz warunków przyszłej współpracy.  

Kontrahent będzie przekazywać Spółce informacje związane z wybranymi przez Kontrahenta 

realizowanymi projektami w takim terminie, żeby Spółka miała możliwość złożenia oferty na 

realizację danego projektu. Spółka będzie przedstawiała Kontrahentowi materiały i informacje 

dotyczące możliwości inwestycyjnych, które mogą zainteresować Kontrahenta.  

Jednocześnie Strony będą dążyć do nawiązania szerszej i długoterminowej współpracy, której 

szczegóły zostaną określone w odrębnym dokumencie.  

Zgodnie z treścią Listu, jest on wyrazem woli Stron do podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy 

żadnych zobowiązań do zawiązania współpracy ani żadnych zobowiązań finansowych.  

Spółka uznała niniejszy List za istotny ze względu na potencjalną możliwość pozyskania 

nowych projektów (kontraktów), które mogą przełożyć się na zwiększenie przychodów 

generowanych przez Spółkę, a także ze względu na skalę działalności Kontrahenta i grupy 

kapitałowej do której należy Kontrahent, co również może przełożyć się na zwiększenie 

rozpoznawalności Spółki.     

 

24 listopada  2022r. Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dawniej : 

Elektromont S.A.) („Spółka, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 36/2022 z dnia 11 

października 2022r., poinformowała, że w dniu 24 listopada 2022r. do Spółki wpłynęła 

dwustronnie podpisana umowa ze spółką JMS Sp. z o.o. z/s w Toruniu („Kontrahent”). Umowa 

dotyczy wykonania przez Spółkę robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania 

robót elektrycznych zewnętrznychi wewnętrznych wraz z instalacjami niskoprądowymi dla 
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budynków John Cotton Europe w Szczawnie Zdroju. Szczegółowy zakres robót obejmuje  m.in. 

dotawę i montaż rozdzielnic, wykonanie siei elektrycznych zewnętrznych , dostawę i montaż 

tras kablowych, dostawę i montaż wewnętrznych linii zasilających, dostawę i montaż 

oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, dostawę i montaż instalacji siłowej i gniazd 

wtykowych, dostawę i montaż instalacji połączeń wyrównawczych FeZn, dostawę i montaż 

instalacji odgromowej FeZn, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dostawę i montaż 

okablowania dla instalacji CCTV, dostawę i montaż okablowania dla instalacji KD, dostawę i 

montaż sieci okablowania strukturalnego LAN, dostawę i montaż systemu oddymiania klatki 

schodowej w biurowcu, zapewnienie nadzoru prac, wykonanie pomiarów i rozruchów, 

instalację sygnalizacji pożaru, przejścia przeciwpożarowe, dostawę i montaż oświetlenia 

zewnętrznego, uruchomienie instalacji i wysterowanie do parametrów użytkowych. Termin 

wykonania robót budowlanych został określony do dnia 11 kwietnia 2023r. Zgodnie z treścią 

umowy Kontrahent zastrzegł możliwość przekazania wartości zawartej umowy ze względu na 

tajemnicę przedsiębiorstwa Kontrahenta, natomiast Spółka wskazuje, że wysokość 

wynagrodzenia określonego w przedmiotowej umowie przekracza kilkukrotnie wysokość 

kapitału zakładowego Emitenta. 

 

 

 

 

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: 

 

31/2022–    EBI z dnia 14.11.2022r. – Raport kwartalny za III kwartał 2022r. 

32/2022 – EBI z dnia 14.11.2022r. – Raport miesięczny za październik 2022r. 

 

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

 

38/2022 – ESPI z dnia 15.11.2022r. – Zawarcie listu intencyjnego 

39/2022 – ESPI z dnia 24.11.2022r. – Zawarcie istotnej umowy 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

 

Nie dotyczy. 
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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 14.01.2023 r. - Raport za grudzień 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:  

Cezary Jasiński – Członek RN delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


