
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPORT MIESI ĘCZNY  SEKA S.A. 
ZA  

LIPIEC  2012 R. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Warszawa, dnia 9 sierpnia 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 19/2012 z dn. 2012-07-13 

 Raport miesięczny SEKA S.A. za czerwiec 2012  

2. Raport bieŜący EBI nr 20/2012 z dn. 2012-07-24  

Podpisanie aneksu do istotnej umowy 

 

Raporty opublikowane w ESPI 

Nie były publikowane.  

 

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

W lipcu br. SEKA S.A. prowadziła intensywne działania mające na celu rozwój i promocję 

usług z zakresu ochrony środowiska oraz działalności szkoleniowej w ramach Letniej 

Akademii SEKA. 

W obszarze doradztwa ds. ochrony środowiska cele emisyjne były realizowane dwutorowo: 

poprzez wsparcie przedsiębiorców oraz administracji samorządowej w wypełnianiu ich 

obowiązków związanych z ochroną środowiska oraz  upowszechnianie informacji na temat 

aktualnego prawodawstwa. 

Emitent po raz kolejny przeprowadził ogólnopolską akcję informacyjną adresowaną do 

przedsiębiorców. Celem kampanii było przypomnienie o obowiązku sporządzania sprawozdań 

o zakresie korzystania ze środowiska, jednocześnie oferując pomoc przy przygotowywaniu 

tego rodzaju dokumentacji. We wspomnianym okresie sprawozdawczym przeprowadzone 

zostały  szkolenia oraz warsztaty dotyczące  naliczania opłat środowiskowych. 

W lipcu SEKA S.A. kontynuowała takŜe kampanię informacyjną na temat obowiązków 

wynikających z nowej ustawy o utrzymaniu  porządku i czystości w gminach. Wynikiem tej 

akcji upowszechniania wiedzy było nawiązanie współpracy z jednostkami administracji 
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publicznej w zakresie nowych wymagań dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

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 9 sierpnia do 15 września  br. planowane są następujące wydarzenia: 

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

− 14 września 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za sierpień 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. 

 


