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

punktu 16 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 czerwiec 2012 rok. 

 

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 oraz 

wyników finansowych Suntech S.A. – czerwiec 2012 rok. 

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport na temat rynku telekomunikacyjnego 

w Polsce w 2011 roku. Wg raportu wartość tego rynku wyniosła w 2011 roku około 43 mld zł i była 

o 1,1% większa niż rok wcześniej. Ten stosunkowo niewielki wzrost dowodzi, że w polskim sektorze 

usług telekomunikacyjnych wciąż nie nastąpiła znaczna poprawa koniunktury. Świadczy to                

o właściwym kierunku działań Emitenta, który od ubiegłego roku oferuje swoje produkty także na 

rynkach zagranicznych, w tym na rynkach wschodzących, które charakteryzuje kilkakrotnie większe 

tempo rozwoju w porównaniu do rynku polskiego. 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego  

w okresie objętym raportem. 

 

a) W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące  

w systemie ESPI: 

1. Raport bieżący nr 5/2012 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby 

głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 20.06.2012 roku. 

 

b) W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące  

w systemie EBI: 

1. Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 14.06.2012 r. – Raport miesięczny za maj 2012 rok; 
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2. Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 15.06.2012 r. - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej; 

3. Raport bieżący nr 22/2012 z dnia 21.06.2012 r. - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.06.2012 r.; 

4. Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 26.06.2012 r. - Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Suntech S.A. w dniu 25.06.2012 roku; 

5. Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 27.06.2012 r.- Wykaz akcjonariuszy posiadających           

co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 

20.06.2012 roku. 

Raporty bieżące i okresowe Spółki Suntech S.A. dostępne są na następujących stronach 

internetowych: www.newconnect.pl, www.gpwinfostrefa.pl , www.suntech.pl. 

 

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

miejsce w okresie objętym raportem.  

 

Emitent kontynuował działania związane ze zwiększeniem wolumenu sprzedaży poprzez 

negocjacje kolejnych kontraktów oraz intensyfikację działań marketingowych. Spółka uruchomiła 

nową stronę internetową z unowocześnioną szatą graficzną, przejrzystym layoutem i nową 

strukturą oferty, która została podzielona na trzy sektory: telekomunikację, bankowość i transport.  

Emitent uczestniczył ponadto w międzynarodowej konferencji GIS Rail Summit, która odbyła się w 

Paryżu, w dniach 13-14 czerwca. Wraz z firmą TK Telekom Spółka przedstawiła tam swoje 

najnowsze wdrożenie: implementację systemu do paszportyzacji sieci w TK Telekom. Emitent 

zaprezentował, jak wdrożony przez niego system usprawnia zarządzanie jedną z największych sieci 

telekomunikacyjnych w Polsce, którą zarządza TK Telekom. 

 

4. Kalendarz inwestora: 

Raport za II kwartał 2012 roku - 14.08.2012 r. 

Raport za III kwartał 2012 roku - 13.11.2012 r. 

 

http://www.newconnect.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.suntech.pl/

