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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 

oraz wyników finansowych Emitenta 

Emitent poszerzył krąg kontrahentów o nowych odbiorców sieciowych i detalicznych, którzy 

z powodzeniem funkcjonują w branży budowlanej, mimo istniejących trudności. Dzięki temu 

analiza wyników osiągniętych przez Emitenta w miesiącu lipcu 2012 r., wskazuje na progres 

w stosunku  do  wyników  z  lipca  2011  r.  Wartość  netto  sprzedanych  towarów  handlowych 

wzrosła o 14% w porównaniu z lipcem 2011 r. i o 22% w porównaniu z czerwcem 2012 r. To  

już kolejny miesiąc, w którym Emitent zauważa, iż sprzedaż oraz zysk netto ulegają poprawie.  

Sprzedaż folii budowlanych i paroizolacyjnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Podobnie 

jest  w  przypadku  innych  produktów  przeznaczonych  dla  branży  budowlanej,  takich  jak 

membrany dachowe, geowłókniny, izolacje pionowe i poziome fundamentów, folie ochronne 

oraz  izolacje  wykonane  z  PCV.  Produkcja  siatki  podtynkowej  z  włókna  szklanego, 

podstawowego  produktu  w  asortymencie  spółki,  nie  została  jeszcze  rozpoczęta.  Mimo  to 

Emitent  stwierdza,  iż  wynik  sprzedaży  w  miesiącu  lipcu  2012  r.  jest  lepszy  od  wyniku 

osiągniętego w lipcu roku ubiegłego. Poprawa sprzedaży i zysku netto, sygnalizowana przez 

Emitenta,  miała  miejsce  w  sytuacji,  w  której  w  sektorze  budowlanym  utrzymuje  się 

niekorzystna  koniunktura.  Zgodnie  z danymi  statystycznymi  GUS  w lipcu  koniunktura 

w budownictwie  ukształtowała  się  na  poziomie  minus  14,  czyli  podobnie  jak  w miesiącu 

czerwcu br. Pozytywnie klimat koniunktury w lipcu oceniło 13% przebadanych przez  GUS 

przedsiębiorców,  zaś  jej  pogorszenie  zasygnalizowało  27%.  Przedsiębiorcy budowlani 

pesymistycznie  oceniają  swoje  portfele  zamówień  i  produkcję  budowlano-montażową.  Na 

sytuację finansową przedsiębiorstw nadal wpływają zatory płatnicze. 

W  minionym  miesiącu  Emitent  zaobserwował  wzrost  zainteresowania  workami  do 

sianokiszonek,  których sprzedaż,  w porównaniu do  lipca  ubiegłego  roku,  wzrosła  o  292 %. 
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W ocenie Emitenta jest to zapowiedź wcześniejszego rozpoczęcia sezonu sianokiszonkarskiego, 

niż miało to miejsce w roku ubiegłym.

2. Zestawienie  wszystkich informacji  opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem

W lipcu Emitent opublikował następujące raporty EBI:

Numer raportu Data Tytuł raportu

Raport bieżący 21/2012 12.07.2012 Raport miesięczny DEKTRA SA za czerwiec 2012 roku

Raport bieżący 22/2012 20.07.2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra 
w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący 23/2012 30.07.1012 Dektra  SA:  Rozwiązanie  umowy  z  Autoryzowanym 
Doradcą Spółki

W lipcu Emitent opublikował następujące raporty ESPI:

Numer raportu Data Tytuł raportu

Raport 5/2012 20.07.2012
Zawiadomienie  o  transakcjach  na  akcjach  Spółki 
Dektra  w związku z  art .  160 Ustawy o obrocie

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

miejsce w okresie objętym raportem

W miesiącu lipcu Emitent kontynuował działania związane z inwestycją  w produkcję siatki 

podtynkowej z włókna szklanego przez Spółkę zależną Indiver. Produkcja ta rozpocznie się już 

w III kwartale 2012 r.
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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,  otwarcia  subskrypcji,  spotkań  z  inwestorami  lub  analitykami,  oraz 

oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego

• Na  dzień  10.08.2012  r.  planowana  jest  publikacja  raportu  kwartalnego  za  II 

kwartał 2012 r.
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