
Raport Bieżący 

Nr 26/2012 z dnia 13.07.2012 r. 

Raport miesięczny za czerwiec 2012 r. 

Zarząd Spółki Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 

293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku pt. "Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec  

2012 roku. 

A.  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  

 Otrzymane partnerstwa 

 SEVENET S.A. spełniając wymagania partnerstwa z firmą F5 Networks uzyskał w miesiącu czerwcu 
poziom SILVER w programie F5 UNITY PARTNER. 
F5 Networks to dostawca rozwiązań zarządzania ruchem sieciowym, optymalizacji ruchu aplikacyjnego, 
równoważenia obciążenia ruchu w infrastrukturach sieci lokalnych i globalnych i budowania bezpiecznego 
dostępu do zasobów sieciowych. Dzięki partnerstwu, umacniamy swoją pozycję na rynku dostarczycieli 
kompleksowych rozwiązań sieciowych 

 Działania marketingowe 

 W dniu 14 czerwca 2012 roku w Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbyła się konferencja Związku Banków 
Polskich „I Finance Call Center – Przyszłość wielokanałowej obsługi”, zorganizowanej przez Radę 
Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich oraz RENER. W konferencji uczestniczyliśmy jako 
Złoty Partner. W ramach konferencji prezentację zatytułowaną „Contact Center bez barier” wygłosili 
Arkadiusz Rybacki – Inżynier Systemowy Sevenet S.A. oraz Robert Gdela – Prezes Seventica Sp. z o.o. 

B. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem. 

RAPORTY EBI: 

2012-06-14 Bieżący 24/2012 SEV Raport miesięczny za maj 2012 roku. 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) Spółka nie opublikowała żadnego raportu, 
za pośrednictwem systemu ESPI. 

Podstawa prawna:  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 

2010 roku pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Rafał Chomicz - Prezes Zarządu 

Zbigniew Grzybek – Członek Zarządu 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SeveNet S.A. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych w sektorze B2B. 
 
Specjalizujemy się w świadczeniu usług związanych z budową i utrzymaniem systemów 
teleinformatycznych w oparciu o technologię producenta sprzętu teleinformatycznego Cisco Systems. 
 
Jesteśmy jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu zunifikowanych 
systemów komunikacyjnych dla organizacji. 
 
Oferujemy usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań  
w ramach linii biznesowych Borderless Network, Unified Communication i Contact Center. 
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