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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

 W lipcu 2012 Spółka zrealizowała obrót netto w wysokości 305.925,61 zł. 

W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły istotne zmiany tendencji lub 

zdarzenia w otoczeniu rynkowym DANKS S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych 

Spółki. 

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2012 roku: 

a) EBI 

2012-07-13  bieżący  27/2012 Raport miesięczny za czerwiec 2012 

 

b) ESPI  

Nie było. 

 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Spółka, w lipcu dokonała przygotowania do wypłaty dywidendy za 2011 zgodnie z uchwałą 

podjętą na ZWZA w dniu 30.03.2012 r. 

Bieżące działania operacyjne skierowane na pozyskiwanie nowych klientów oraz jak 

najlepszą optymalizację kosztów działalności podstawowej w warunkach zwiększonej 

konkurencji cenowej na rynku usług księgowych. 

Zarząd Spółki podjął działania na kierowane na ściślejszą współpracę ze spółką zależną GEA 

Global Audit and Finance S.A. w zakresie sprawniejszej obsługi klientów. 

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu i 

wrześniu 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, 

spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).  

14 sierpnia 2012 – publikacja raportu za II kwartał 2012 

Do 14 września 2012 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 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. 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu  


