
 

 

 

 

 

Raport miesięczny  SZAR Spółki Akcyjnej za maj 2012 r. 

 

 

 

 

 

Zarząd SZAR SA w Częstochowie działając w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 293/2010 , pkt 16, 

Zarządu GPW w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010r "Dobre Praktyki Spółek notowanych na 

NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2012r. 

 

 

Niniejszy raport zawiera:  

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 .  

 

2.  Zestawienie raportów opublikowanych w  maju 2012r. 

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

 

4.  Kalendarz inwestora. 

 

 

 



Raport miesięczny  SZAR S.A. za maj  2012 r. 

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 . 

 

Spółka SZAR SA w  maju 2012 roku osiągnęła przychody w wysokości 8.709,7 tys. zł tj. o 1.557,8 

tys. zł. (21,8%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, narastająco za 5 miesięcy 

przychody ze sprzedaży wyniosły 33.199,9  tys. zł  tj o 3.271,0 tys. zł (10,9%) więcej niż 

analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Wzrost sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku wynika w głównej mierze z wyższej sprzedaży 

nawęglaczy i spieniaczy dla branży hutniczej oraz  antracytu jako paliwa stosowanego w branży 

chemicznej. Ponadto rozpoczęły się sezonowe dostawy antracytu dla branży rolno-spożywczej. 

Spółka rozszerzyła swoją ofertę również o sprzedaż prętów zbrojeniowych i blach stalowych osiągając 

w maju obroty na powyższych wyrobach w wysokości 330,- tys. zł.  

W minionym miesiącu Spółka kontynuowała rozmowy na temat  dostaw swego podstawowego 

artykułu do dużych niemieckich koncernów rolno spożywczych. Zakończenie negocjacji i podpisanie 

kontraktów planowane jest na koniec czerwca. Wartość kontraktu  ca 5.600,- tys. zł. Termin 

realizacji  lipiec/wrzesień 2012r.  

Planowane przychody w miesiącu czerwcu to ca. 7.052,- tys. zł. i  potwierdzają one wzrost do 

średnich obrotów z I kwartału br. i analogicznego okresu roku ubiegłego 

Do innych istotnych wydarzeń w miesiącu maju mających wpływ na działalność Emitenta należą: 

 Negocjacje z odbiorcami  strategicznymi w przemyśle hutniczo-metalurgicznym w zakresie 

dostaw i cen na III kwartał 2012r. 

 Negocjacje z dostawcami ukraińskimi w zakresie wielkości dostaw i cen na III kwartał 2012r. 

 Zakończenie badania sprawozdania finansowego SZAR SA za rok 2011 przez  Biuro Biegłych 

Rewidentów „REWIZ” Kraków – 14.05.2012r. 

 Udział w konferencji „Europejski Kongres Gospodarczy” EEC odbywającej się w Katowicach    

w dniach 14-16 maja 2012r. 

 Udział w XXI Spotkaniu Pełnomocników ISO organizowanym przez TÜV NORD Polska             

w Kroczycach w dniach 17-19.05.2012r. 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w maju 2012r. 

 

Spółka SZAR SA w miesiącu maju opublikowała następujące raporty: 

Raporty EBI: 

 Raport EBI nr 14/2012 z 10.05.2012r – Raport kwartalny za I kwartał 2012r 

 Raport EBI nr 15/2012 z 17.05.2012r – Raport Roczny za 2012r  

 Raport EBI nr 16/2012 z 17.05.2012r – Oświadczenie Zarządu do Raportu Rocznego 

 Raport EBI nr 17/2012 z 21.05.2012r – Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012r 



 Raport EBI nr 18/2012 z 25.05.2012r – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy na dzień 22.06.2012r 

Raporty ESPI: 

 Raport ESPI nr 4/2012 z 25.05.2012r – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy na dzień 22.06.2012r 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.  

 Rozszerzanie zakresu działalności w nowej bazie w Woli Baranowskiej – świadczenie nowych 

usług przeładunkowych i logistyczno-magazynowych.  

4. Planowane wydarzenia w nadchodzącym miesiącu. 

 Bieżące rozmowy handlowe na temat dostaw ze strategicznymi dostawcami i odbiorcami  

 Publikacja raportu miesięcznego za maj 20.07.2012r. 

 Udział w XX Konferencji „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle” organizowanej przez 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali 

w Częstochowie  28-30.06.2012r Zakopane. 


