
 

 

 

 

 

Raport miesięczny  SZAR Spółki Akcyjnej za wrzesień 2012 r. 

 

 

 

 

 

Zarząd SZAR SA w Częstochowie działając w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 293/2010 , pkt 16, 

Zarządu GPW w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010r "Dobre Praktyki Spółek notowanych na 

NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 

2012r. 

 

 

Niniejszy raport zawiera:  

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, 

które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych .  

 

2.  Zestawienie raportów opublikowanych we  wrześniu 2012r. 

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

 

4.  Kalendarz inwestora. 

 

 

 



Raport miesięczny  SZAR S.A. za wrzesień  2012 r. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych. 

Spółka SZAR SA w  wrześniu 2012 roku osiągnęła przychody w wysokości 7.847,0 tys. zł tj. o 

4.528,0 tys. zł. (36,6%) mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Narastająco za 9 

miesięcy przychody ze sprzedaży wyniosły 64.935,1  tys. zł  tj o 4.271,6 tys. zł (6,1%) mniej niż 

analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika w głównej mierze 

z mniejszej sprzedaży dla branży hutniczej. 

Niższa sprzedaż do sektora hutniczego została częściowo skompensowana wzrostem sprzedaży 

antracytu zużywanego przez przemysł rolno-spożywczy. Głównymi odbiorcami w tym zakresie były 

niemieckie koncerny rolno-spożywcze mające zakłady w Polsce i w Niemczech. Ponadto wzrosła 

sprzedaż dla przemysłu wapienniczego. 

Odczuwalne spowolnienie w wielu sektorach gospodarczych może się przełożyć w IV kwartale na 

spadek popytu na wyroby antracytowe w branży hutniczo-metalurgicznej, stąd podejmowane przez 

Spółkę działania będą ukierunkowane na pozyskanie odbiorców zużywających antracyt do celów 

grzewczych w związku z sezonem jesienno-zimowym. 

Do innych istotnych wydarzeń w miesiącu wrześniu mających wpływ na działalność Emitenta należą: 

 Bieżące rozmowy na temat importu antracytu z Ukrainy i węgla z Rosji. 

 Rozmowy odbiorcami w branży rolno-spożywczej w zakresie realizacji kontraktów i 

ewentualnych dodatkowych dostaw. 

 Rozmowy z odbiorcami w branży hutniczej w zakresie planów zakupów nawęglaczy i 

spieniaczy w IV kwartale 2012r 

 Zakupy węgla opałowego do sprzedaży detalicznej w sezonie jesienno-zimowym 

 Zwiększenie produkcji Eko groszku na sezon jesienno-zimowy. 

 Bezpośrednie rozmowy w zakresie współpracy dotyczącej dostaw części zamiennych na 

Białoruś – 10.10.2012 Mińsk 

 Udział w Targach MINSK ENERGY EXPO-2012  - Mińsk 10.10.2012r 

W okresie sprawozdawczym, działalność Spółki zgodnie z przyjętą strategią skoncentrowana była na 

dywersyfikacji oferty sprzedaży i rozwoju linii sprzedażowej dedykowanej do małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Na miesiąc październik szacowane przychody wyniosą – 6.532,- tys. zł 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w wrześniu 2012r. 

 

Spółka SZAR SA w miesiącu wrześniu opublikowała następujące raporty: 

Raporty EBI: 



 Raport EBI nr 25/2012 z 06.09.2012r – Zdarzenie  mające istotny wpływ na sytuację 

gospodarczą Emitenta. 

 Raport EBI nr 26/2012 z 20.09.2012r – Raport miesięczne za sierpień 2012r 

 

Raporty ESPI: 

 Nie publikowano. 

3.  Informacje na temat realizacji celów emisji.  

 Rozszerzanie zakresu działalności w nowej bazie w Woli Baranowskiej – świadczenie usług 

przeładunkowych i logistyczno-magazynowych. 

4.  Planowane wydarzenia w nadchodzącym miesiącu. 

 Bieżące rozmowy handlowe na temat dostaw antracytu i węgla ze strategicznymi dostawcami i 

odbiorcami krajowymi. 

 Rozmowy na temat dostaw soli drogowej na sezon 2012/2013 

 Publikacja Raportu kwartalnego za III kwartał - 12.11.2012r 

 Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień  - 20.11.2012r. 

 

 

 


