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Raport miesięczny spółki NWAI Dom Maklerski S.A. 
 

/lipiec 2012/ 

 

Wypełniając postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”, Zarząd NWAI Domu Maklerskiego S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do 

publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2012 r. 

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: 

a. Liczba emitentów, z którymi NWAI Dom Maklerski SA zawarł umowy o świadczenie usług 

maklerskich związanych z przeprowadzaniem emisji akcji lub/i obligacji, wyniosła na dzień 31 

lipca 2012 roku 33 (trzydzieści trzy). Dynamikę ww. liczby przedstawia poniższy wykres: 

 

 

b. Wartość zrealizowanych ofert emisji instrumentów finansowych w lipcu 2012 przedstawia 

poniższy wykres: 
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c. W lipcu 2012 roku Spółka zrealizowała pięć transakcji na rynku obligacji korporacyjnych 

czterech emitentów:  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nwai.pl/index.php?id=779&lng=pl
http://www.nwai.pl/index.php?id=641&lng=pl
http://www.nwai.pl/index.php?id=639&lng=pl
http://www.nwai.pl/index.php?id=639&lng=pl
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem. 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące: 

Raporty EBI 

data typ numer temat link 

2012.07.24 bieżący 21/2012 Zawarcie istotnej umowy www 

2012.07.24 bieżący 20/2012 Raport kwartalny – II kwartał 2012 www 

2012.07.24 bieżący 19/2012 Korekta raportu bieżącego EBI nr 18/2012 www 

2012.07.13 bieżący 18/2012 Raport miesięczny czerwiec 2012 www 

 

Raporty ESPI 

data typ numer temat link 

2012.06.21 bieżący 17/2012 
Korekta raportu bieżącego nr 15/2012 w przedmiocie zmiany 

stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. 
www 

2012.06.21 bieżący 16/2012 
Korekta raportu bieżącego nr 12/2012 w przedmiocie zmiany 

stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. 
www 

 

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

okresie objętym raportem: 

W dniu publikacji niniejszego raportu Spółka posiada decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 

sierpnia 2012 r. doręczoną dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na rozpoczęcie 

działalności maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń maklerskich oraz zarządzania aktywami. O 

ww. decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 22/2012 z dn. 10 sierpnia 2012 r. 

Pozytywne zakończenie postępowania licencyjnego, w zestawieniu z realizacją wcześniejszych celów, 

o których Spółka informowała w poprzednich raportach, spowodowało wypełnienie wszystkich celów 

emisyjnych komunikowanych podczas prowadzonej w 2011 roku emisji akcji.  

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: 

Aktualny kalendarz inwestora przedstawiający ważne wydarzenia z punktu widzenia Akcjonariusza 

znajduje się na stronie Spółki (www).  

 

Podstawa prawna: 

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

31 marca 2010 roku – ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NWA&id=34755&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NWA&id=34753&id_tr=4
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NWA&id=34752&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NWA&id=34384&id_tr=1
http://www.nwai.pl/index.php?id=630&lng=pl
http://www.nwai.pl/index.php?id=630&lng=pl
http://www.nwai.pl/index.php?id=633&lng=pl

