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Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika 

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", przekazuje 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesieo 2012 roku. 
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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 Spółki oraz 

wyników finansowych Emitenta – wrzesień 2012 r.   
 

Miesiąc wrzesieo charakteryzował się w spółce Nemex S.A. kontynuacją działao 

zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności Sklepu Alergika znajdującego się pod 

adresem www.alergia.med.pl wśród osób chorych na różnego rodzaju alergie, a przez to 

wzrostu sprzedaży towarów w nim oferowanych. Po raz kolejny poszerzeniu uległa oferta 

dostępnych produktów dzięki rozpoczęciu współpracy z nowymi dostawcami. Najmocniej 

wzrosła ilośd towarów takich jak pokrowce antyroztoczowe, a także pościel. Jednak należy 

przy tym podkreślid, że prowadzone były jednocześnie rozmowy z kolejnymi dostawcami  

w zakresie umieszczenia w ofercie Sklepu Alergika nowego asortymentu dermatologicznego. 

Najbardziej prawdopodobne jest wprowadzenie tych produktów (skierowanych przede 

wszystkim do osób z problemem skóry atopowej) w październiku bieżącego roku jako 

elementu asortymentu jesiennego. 

Ponadto działalnośd zespołu Nemex S.A. skupiała się na prowadzeniu akcji o charakterze 

marketingowym. W znacznej części były one związane z poszerzaniem świadomości 

czytelników portali internetowych przeznaczonych dla rodziców małych dzieci, a także  

z szeroko rozumianej branży zdrowie. Tematyką przewodnią artykułów były alergie,  

a dodatkowo publikowane w licznych miejscach artykuły prezentowały dostępne na rynku 

produkty pomagające radzid sobie z objawami alergii. Treści tworzone były w porozumieniu  

z portalem partnerskim Alergik.info, o współpracy z którym Nemex S.A. informował  

w poprzednich raportach. 

 Należy także wskazad, że we wrześniu finalizowane były rozmowy związane z utworzeniem 

centralnego magazynu zewnętrznego, którego zadaniem będzie obsługiwanie wysyłek 

zamówionych produktów na terenie całej Polski. W rezultacie przyjętych ustaleo towary 

będące w sprzedaży w Sklepie Alergika od początku października wysyłane są do wszystkich 

odbiorców już nie bezpośrednio z siedziby Spółki, a z centralnego magazynu. Jak wskazywał 

http://www.alergia.med.pl/
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Zarząd Emitenta w ostatnim raporcie miesięcznym, dzięki tym zmianom możliwe będzie 

wypracowanie istotnych oszczędności na bieżącej działalności. 

2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych przekazanych  

w okresie objętym raportem w systemach EBI oraz ESPI 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Nemex S.A. opublikował następujące raporty  

w systemie EBI: 

 14.09.2012 – raport nr 48/2012 „Raport miesięczny za sierpieo 2012” 

W okresie objętym niniejszym raportem Nemex S.A. nie publikował raportów   

w systemie ESPI. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja 

choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 
 

Wszystkie cele, na które Spółka przeznaczyła środki pozyskane z dotychczasowych emisji 

akcji zostały przez Spółkę zrealizowane w poprzednich miesiącach. Sprzedaż towarów  

w Sklepie Alergika stale rośnie, co jest możliwe dzięki poniesionym wcześniej nakładom 

inwestycyjnym.  

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są 

istotne z punktu widzenia interesów. 
 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Zarząd Nemex S.A. harmonogramem, 

opublikowane zostaną następujące raporty: 

 Do 14 listopada 2012 r. – raport miesięczny za październik 2012 r. 

 Do 14 listopada 2012 r. – raport kwartalny za III kwartał 2012 r. 


