
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPORT MIESI ĘCZNY  SEKA S.A. 

ZA  
CZERWIEC  2012 R. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. 

 

 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały  

Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia  

31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 
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I.  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 emitenta. 
 

Zarząd nie zaobserwował istotnych czynników, które pojawiły się w okresie 

sprawozdawczym i które mogłyby mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki. 

 

II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
bieŜącego i okresowego w okresie objętym raportem. 
 

Raporty opublikowane w EBI 

1. Raport bieŜący EBI nr 15/2012 z dn. 2012-06-14 

Raport miesięczny SEKA S.A. za maj 2012 

2. Raport bieŜący EBI nr 16/2012 z dn. 2012-06-19 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 19 czerwca 2012 r. 

3. Raport kwartalny EBI nr 17/2012 z dn. 2012-06-20 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytego 19 czerwca 2012 r. 

4. Raport bieŜący EBI nr 18/2012 z dn. 2012-06-20 

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy 

 

Raporty opublikowane w ESPI 

1. Raport bieŜący ESPI nr 3/2012 z dn. 2012-06-19  

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytym w dniu 19 czerwca 2012 r. 

 

III.  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja, choćby  
w części, miała miejsce w okresie objętym raportem. 
 

Realizując zamierzenia dotyczące rozwoju usług z zakresu ochrony środowiska SEKA S.A. 

nawiązała współpracę z Polską Izą Paliw Płynnych. W czasie Walnego Zgromadzenia 

Członków Izby przeprowadzona została akcja informacyjna dotycząca obowiązków 

przedsiębiorstw dotyczących środowiska. Nawiązano równieŜ współpracę ze 

Stowarzyszeniem Kopalń Odkrywkowych, której efektem było objęcie przez SEKA S.A. 

mecenatu nad nowym wydaniem ,,Komentarza do prawa górniczego i geologicznego”. 

Ponadto, czerwiec był kolejnym miesiącem prowadzenia przez SEKA S.A. akcji 

informacyjnej na temat obowiązków wynikających z nowej ustawy o utrzymaniu  porządku i 

czystości w gminach. 

W zakresie rozwoju działalności szkoleniowej w czerwcu rozpoczęła się promocja IV edycji 

Letniej Akademii SEKA w ramach której promowane są równieŜ szkolenia e-learningowe. 
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Podjęte do tej pory w oddziałach firmy działania handlowe zaowocowały zwiększeniem się 

udziału w sprzedaŜy szkoleń on-line sprzedawanych w terenie, co przekłada się na 

rozpoznawalność firmy w tym obszarze działalności w skali ogólnopolskiej. Trwają ponadto 

rozmowy handlowe z duŜymi, potencjalnymi klientami. 

 

IV.  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce  
w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta 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 okresie od 13 lipca do 15 sierpnia br. planowane są następujące wydarzenia: 

− 16 lipca 2012 r. – dzień wypłaty dywidendy za rok 2011, 

− 9 sierpnia 2012 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2012 r., 

− 9 sierpnia 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2012 r. 

 

Dodatkowe informacje o SEKA S.A. wraz ze szczegółowym kalendarzem planowanych 

istotnych wydarzeń moŜna znaleźć w zakładce relacje inwestorskie na stronie www.seka.pl. 

 


