
 

Warszawa, 2012 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 

RAPORT MIESIĘCZNY 
LIPIEC 2012 r. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

Warszawa, 2012 r. 
 

 

 

Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika 

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

dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” przekazuje 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 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  

– lipiec 2012 

W związku z decyzją, jaką podjęli Akcjonariusze podczas NWZA – o wprowadzeniu akcji serii 

A i B oraz praw do akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie, lipiec stał dla Presto S.A. pod znakiem przygotowań do debiutu. 4 lipca Emitent 

uzyskał dostęp do systemu EBI, zaś 16 – złożył wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku 

NewConnect własnych instrumentów finansowych, czyli:  

 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,  

 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 4 000 000 praw akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. 

Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 25 lipca 2012 r. na podstawie uchwały 

nr 733/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyżej wymienione 

papiery wartościowe zostały wprowadzone do ASO na rynku NewConnect. Debiut Presto S.A. 

przewidziany jest w dniu 13 września 2012 roku. 

W lipcu, jak i w czerwcu, ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest 

negatywnie. Niezmienna pozostaje liczba przedsiębiorstw sygnalizujących poprawę 

koniunktury – 13% oraz jej pogorszenie – 27%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich 
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sytuacja nie uległa zmianie. Opinie takie mogą być efektem nieustającego wzrostu barier 

związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej – z 33% w analogicznym okresie 

2011 r. do 45% w czerwcu i lipcu br., a także wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (37% w 

porównaniu z 32% w minionym roku oraz 36% w ubiegłym miesiącu). 

Należy zatem podkreślić, iż Emitent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek dwóch 

nowych produktów. Ich promocja wymaga przede wszystkim działań marketingu 

bezpośredniego, w związku z czym Zarząd oraz kluczowi przedstawiciele handlowi spotykają 

się z kontrahentami w całej Polsce i przedstawiają im właściwości oraz sposób użycia nowych 

artykułów. Oferowane produkty są skierowane zarówno do konsumentów prowadzących 

nowe inwestycje, jak również do tych, którzy decydują się na prace o charakterze 

odtworzeniowym np. remonty, modernizacje budynków.  

Spółka zakłada, iż poszerzenie asortymentu o nowatorskie i pionierskie na polskim rynku 

produkty pozwoli jej nie tylko na zwiększenie swojego udziału w rynku systemów 

kominowych, ale także na zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie – także zysków. Ponadto, 

działania te pozwalają na ulepszanie dotychczasowej sieci sprzedaży, a także umacnianie 

pozycji rynkowej, co jest strategicznym założeniem w planach rozwoju Presto S.A. na 

najbliższy czas. 

 

1. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem 

Raporty EBI 

2012-07-04 bieżący 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI 

2012-07-16 bieżący 2/2012 

PRESTO SA złożenie wniosku o wprowadzenie 

instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

NewConnect 

2012-07-26 bieżący 3/2012 
Wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji 

serii B do obrotu na rynku NewConnect 
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Raporty ESPI 

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

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem 

 

Spółka nie zamieściła prognoz finansowych na 2012 r. w opublikowanym Dokumencie 
Informacyjnym, jednak Emitent jest w trakcie ich opracowywania. Presto S.A. planuje 
opublikować swoje przewidywania 7 września br. 
 

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów 

- Publikacja prognoz finansowych na 2012 r. – 7 września 2012 r. 

- Debiut Presto S.A. na rynku NewConnect – 13 września 2012 r. 

- Raport miesięczny za sierpień 2012 r. – 14 września 2012 r. 

 

Podstawa prawna: 

Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Krzysztof Sowiński - Prezes Zarządu 


