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Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia 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 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku. 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć  

w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz 

wyników finansowych Emitenta – czerwiec 2012 r.   
 

Z upływem czerwca spółka Nemex S.A. podsumowała pierwsze półrocze 2012 roku.  

Z przyjemnością pragniemy poinformowad, że według najnowszych danych finansowych, 

które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, w tym okresie Emitent osiągnął łączne 

przychody na poziomie 1 150 000 złotych netto, co jest wynikiem o ponad 210% lepszym od 

wyniku z analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Ostatni miesiąc pierwszego półrocza 2012 roku był jednocześnie w Sklepie Alergika 

prowadzonym przez spółkę Nemex S.A. pierwszym miesiącem wyprzedaży i wprowadzania 

nowych rabatów. Działania te miały na celu przede wszystkim przyciągnięcie uwagi większej 

liczby potencjalnych Klientów oraz zachęcenie ich do skorzystania z oferty dostępnej  

w Sklepie. Emitent utworzył specjalny dział pod nazwą „Łap okazje!”, w którym 

prezentowane są towary, które w danym momencie objęte są promocją lub rabatem.  

Ponadto czerwiec to również okres, w którym miały miejsce trzy specjalne wydarzenia. 

Pierwszym z nich był Dzieo Dziecka Alergika zorganizowany przez Emitenta w pierwszym 

dniu miesiąca. W ramach tego święta Sklep Alergika wybrał najciekawszy asortyment 

przeznaczony dla dzieci i umieścił go w osobnej zakładce, a także obniżył jego ceny. Drugim 

wydarzeniem był koniec roku szkolnego, z okazji którego Spółka przekształciła opisany 

powyżej dział w „kolorowe wakacje dziecka”.  

Z kolei trzecim wydarzeniem była kampania informacyjno-konkursowa przeprowadzona na 

portalu społecznościowym Facebook. Akcja związana była z owadami latającymi i opaskami 

chroniącymi przed komarami. Przy okazji przekazywania wielu ciekawych informacji Sklep 

Alergika nagrodził wybrane osoby. Efektem przeprowadzonej kampanii był 10-krotny wzrost 

liczby fanów Sklepu na portalu Facebook. Jednocześnie Spółka dokonywała przekierowania 

zainteresowania Klientów właśnie na produkty związane z owadami (przy jednoczesnym 
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zwiększeniu asortymentu produktów z tej grupy), ponieważ w okresie wakacyjnym popyt na 

nie jest większy niż w pozostałych miesiącach. 

Należy zauważyd, że Emitent zanotował widoczny wpływ mistrzostw Europy w piłce nożnej, 

które odbywały się na terenie Polski i Ukrainy, na poziom sprzedaży w Sklepie Alergika.  

Odbywające się w minionym miesiącu zawody odciągnęły potencjalnych Klientów od 

robienia zakupów, jednak dla Spółki oznaczało to możliwośd skierowania uwagi na analizę 

sprzedaży poszczególnych grup towarów. W rezultacie Zarząd podjął decyzję o pewnym 

ograniczeniu niektórych grup towarów do najlepszych marek, a także tych produktów, 

których rotacja jest największa. W ocenie Emitenta powinno to znacznie ułatwid wybór 

Klientom po okresie wakacyjnym.  

Warto także wspomnied, że Sklep Alergika stale współpracuje z portalem informacyjnym 

alergik.info, na którym nadal widoczna jest reklama Sklepu, dzięki czemu zwiększana jest 

liczba osób odwiedzających strony Sklepu. 

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych przekazanych  

w okresie objętym raportem w systemach EBI oraz ESPI 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Nemex S.A. opublikował następujące raporty  

w systemie EBI: 

 02.06.2012 – raport nr 35/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 

dzieo 28 czerwca 2012 roku” 

 04.06.2012 - raport nr 36/2012 „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 

2011” 

 06.06.2012 – raport nr 37/2012 „Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału 

zakładowego i zmian Statutu” 

 06.06.2012 – raport nr 38/2012 „Raport roczny za rok 2011” 

 08.06.2012 – raport nr 39/2012 „Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia zwołanego na dzieo 28 czerwca 2012 roku” 
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 14.06.2012 – raport nr 40/2012 „Raport miesięczny za maj 2012” 

 19.06.2012 – raport nr 41/2012 „Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do 

informacji poufnych” 

 20.06.2012 – raport nr 42/2012 „Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do 

informacji poufnych” 

 29.06.2012 – raport nr 43/2012 „Treśd uchwał podjętych przez ZWZA Spółki NEMEX 

SA w dniu 28 czerwca 2012r.” 

W okresie objętym niniejszym raportem Nemex S.A. opublikował następujące raporty   

w systemie ESPI: 

 02.06.2012 – raport nr 6/2012 „ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY SPÓŁKI NEMEX S.A.” 

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

choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 
 

Wszystkie cele, na które Spółka przeznaczyła środki pozyskane z emisji akcji serii B zostały 

przez Spółkę zrealizowane w poprzednich miesiącach. Sprzedaż towarów w Sklepie Alergika 

stale rośnie, co jest możliwe dzięki poniesionym wcześniej nakładom inwestycyjnym.  

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są 

istotne z punktu widzenia interesów. 
 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Zarząd Nemex S.A. harmonogramem, 

opublikowane zostaną następujące raporty: 

 Do 14 sierpnia 2012 r. – raport miesięczny za lipiec 2012 r. 

 Do 14 sierpnia 2012 r. – raport kwartalny za II kwartał 2012 r. 


