
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPORT MIESI ĘCZNY  SEKA S.A. 
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PAŹDZIERNIK  2012 R. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. 

 

 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały  

Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia  

31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 
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I.  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 emitenta. 
 

Zarząd nie zaobserwował czynników w otoczeniu rynkowym, które pojawiły się w okresie 

sprawozdawczym i które mogłyby mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki. 

 

II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
bieŜącego i okresowego w okresie objętym raportem.    
 
Raporty opublikowane w EBI 

1. Raport bieŜący EBI nr 27/2012 z dn. 2012-10-03 

Uzyskanie rekomendacji w sprawie przyznania dofinansowania projektu 

2. Raport bieŜący EBI nr 28/2012 z dn. 2012-10-10 

Podpisanie aneksu do istotnej umowy 

3. Raport bieŜący EBI nr 29/2012 z dn. 2012-10-12 

Raport miesięczny SEKA S.A. za wrzesień 2012 

4. Raport bieŜący EBI nr 30/2012 z dn. 2012-10-17 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

 

Raporty opublikowane w ESPI 

Nie były publikowane.  

 

III.  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja, choćby  
w części, miała miejsce w okresie objętym raportem. 
 
Październik był dla SEKA S.A. miesiącem duŜej aktywności biznesowej, zarówno w obszarze  

szkoleń, jak i ochrony środowiska.  

 

W ramach realizacji celów emisyjnych z zakresu działalności szkoleniowej 15 października 

br. uruchomiony został nowy portal internetowy dedykowany osobom związanym z obszarem 

Human Recources. - Centrum Kształcenia HR (CKHR). Celem stworzenia nowej marki jest 

promocja i sprzedaŜ szkoleń z obszaru nowoczesnego HR'u,  prawa pracy oraz usług 

doradczych w tym zakresie. Portal CKHR stanowi równieŜ nowy kanał sprzedaŜy szkoleń w 

tak innowacyjnych formułach nauczania, jak blended-learning czy e-learning. Działania 

promocyjne serwisu prowadzone  są dwutorowo – poprzez media papierowe (czasopisma 

branŜowe) oraz elektroniczne (portale szkoleniowe, hr'owe). 

 

Równolegle SEKA S.A. stale poszerza swoją ofertę dla pracowników działów HR o nowe 

kursy e-learningowe.  
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Mając na uwadze rozwój szkoleń elektornicznych, Emitent na początku miesiąca 

sprawozdawczego podjął takŜe działania o charakterze organizacyjnym, kadrowym i 

logistycznym umoŜliwiające rozpoczęcie działalności w siedzibie nowoutworzonej spółki 

zaleŜnej SEKA.edu. Jednocześnie, odbywały się spotkania z potencjalnymi dostawcami 

rozwiązań, które będą wykorzystane przy tworzeniu portalu oraz serwisu edukacyjnego. 

Spółka jest na etapie poszukiwania najbardziej optymalnych, uwzględniających koszty 

inwestycyjne rozwiązań, narzędzi oraz technologii.  

 

Miesiąc sprawozdawczy w obszarze ochrony środowiska upłynął Emitentowi pod znakiem 

kontynuacji cyklu eko-konferencji odbywających się ramach II edycji ogólnopolskich  

konferencji z zakresu ochrony środowiska „Eko – Outsourcing”. Tematem przewodnim 

spotkań z przedsiębiorcami oraz wykładów organizowanych przez oddziały SEKA S.A. w 
Białymstoku, Bydgoszczy i Wrocławiu były kwestie związane z dostosowaniem sposobu 

działania firm wytwarzających odpady do przepisów ochrony środowiska. Konferencje, 

gromadząc blisko 180 przedstawicieli róŜnych branŜ, oprócz upowszechniania wiedzy 

umoŜliwiły równieŜ realizację celu emisyjnego w postaci promocji usług SEKA S.A. w 

zakresie ochrony środowiska. 

 

W październiku Emitent kontynuował takŜe kampanię informacyjną skierowaną do 

uczestników wspólnotowego systemu handlu uprawnianymi do emisji gazów cieplarnianych.  
 

IV.  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. 
 

W okresie od 9 listopada do 15 grudnia br. planowane są następujące wydarzenia: 

− 14 listopada 2012 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 

− 12 grudnia 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za listopad 2012 r. 

 

Dodatkowe informacje o SEKA S.A. wraz ze szczegółowym kalendarzem planowanych 

istotnych wydarzeń moŜna znaleźć w zakładce relacje inwestorskie na stronie www.seka.pl. 

 


