
   

     

Raport miesięczny 
za lipiec 2012 r. 

(Raport bieżący nr 28/2012) 
 
 

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 Emitenta. 

 

 

W dniu 10 lipca 2012 roku została podpisana warunkowa umowa licencyjna z Mo-BRUK S.A. z 

siedzibą w Niecwi dotycząca wykorzystania technologii EnviroMix®. Wspólpraca rozpocznie się po 

ustaleniu warunków finansowych przez obie Strony oraz spełnieniu pozostalych warunków umowy 

objętych klauzulą poufności. Przychody z tytułu podpisanej umowy Zarząd Ecotech Polska S.A. poda 

do publicznej wiadomości po wybudowaniu zakładu i wynegocjowaniu wynagrodzenia poprzez strony 

umowy. W opinii Emitenta zawarcie powyższej Umowy ma istotny wpływ na działalność i rozwój 

Społki. 

 

 

W okresie objętym raportem miesięcznym nie wystąpiły ponadto tendencje i zdarzenia w otoczeniu 

rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.   

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

 

17.07.12 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartal 2012 

16.07.12 - Raport miesięczny czerwiec 2012 

13.07.12 - Sprostowanie informacji przekazanej w raporcie nr 20/2012 

12.07.12 - Sprostowanie dotyczące podstawy prawnej raportu nr 19/2012 



12.07.12 - Sprostowanie dotyczące podstawy prawnej raportu nr 18/2012 

11.07.12 - Podpisanie warunkowej umowy licencyjnej dot. wykorzystania technologii EnviroMix. 

06.07.12 - Informacja odnośnie zawieszenia notowania akcji Ecotech Polska S.A. 

 

 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

 

W lipcu 2012 Spółka wykonała próby badawcze dla Sita Polska Sp. z o.o. w zakresie stabilizacji 

popiołow lotnych. 

Ponadto zostało podpisane Non-Disclosure Agreement z Veolia Environmental Recherche et 

Innovation celem podjęcia wspólnych prac nad zastosowaniem technologii EnviroMix® przez grupę 

Veolia. 

Powyższe działania wynikają z przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju firmy. 

 

4. 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, 

otwarcie subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

 

 

Z poważaniem 

Dominik Wojewódka 

Prezes Zarządu 

 


