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Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 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". 



 

2 
 

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 34/2012 z dn. 2012-12-04 

Podpisanie umowy na realizację projektu 

2. Raport bieŜący EBI nr 35/2012 z dn. 2012-12-07 

Informacja dotycząca odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

3. Raport bieŜący EBI nr 36/2012 z dn. 2012-12-10 

Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2012 

4. Raport bieŜący EBI nr 37/2012 z dn. 2012-12-12 

Raport miesięczny SEKA S.A. za listopad 2012 

5. Raport bieŜący EBI nr 38/2012 z dn. 2012-12-15 

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SEKA S.A. za 2012 rok 

6. Raport bieŜący EBI nr 39/2012 z dn. 2012-12-31 

Rozwiązanie istotnej umowy 

 

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. 
 

W grudniu Emitent skoncentrował swoje działania, przede wszystkim na udoskonalaniu 

i tworzeniu nowych produktów szkoleniowych w formule e-learningu oraz promocji usług z 

obszaru ochrony środowiska. 

 

Miesiąc sprawozdawczy był okresem, w którym SEKA S.A. zorganizowała ostatnią w 2012 r. 

konferencję w ramach II edycji ogólnopolskich konferencji z zakresu ochrony środowiska 

pod nazwą „Eko – Outsourcing”. Warszawska eko-konferencja zgromadziła przedstawicieli 

wielu sektorów rynku, jak równieŜ pracowników organów administracji publicznej oraz 

przedstawicieli środowisk naukowych.  
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Wszystkie zorganizowane przez Emitenta w minionym roku konferencje cieszyły się duŜym 

zainteresowaniem, co umoŜliwiło realizację szeroko zakrojonych działań marketingowych. 

Opinie uczestników potwierdzają, Ŝe tematyka spotkań (aktualne wymagania prawne 

dotyczących ochrony środowiska) odpowiadała  rzeczywistemu zapotrzebowaniu odbiorców. 

 

W miesiącu grudniu Emitent stworzył takŜe nowe produkty dotyczące sektora usług ochrony 

środowiska, których sprzedaŜ nastąpi w 2013 r. 

 

W ramach realizacji celów emisyjnych odnoszących się do działalności szkoleniowej duŜą 

aktywność wykazała spółka zaleŜna SEKA S.A. - SEKA.edu. Zorganizowane zostało  

pierwsze z serii spotkań z przedstawicielami pracowników działów personalnych. Celem 

spotkań jest prezentacja profilu działalności spółki, stworzenie platformy wymiany wiedzy 

przeznaczonej dla osób związanych z branŜą HR oraz budowanie z nimi relacji biznesowych.  

 

SEKA.edu kontynuowała równieŜ pracę nad tworzeniem sklepu internetowego – systemu 

 e-Commerce oraz zintegrowanego z nim systemu do zarządzania procesami szkoleniowymi - 

Learning Management System (LMS). Platforma LMS zostanie w pełni zintegrowana z 

systemem eCommerce, w którym pojawi się blisko 100 nowych produktów szkoleniowych 

(kursów e-learning), w tym są głównie szkolenia z biblioteki CrossKnowledge oraz budowane 

szkolenia własne z obszaru prawa pracy.  

 

Spółka zaleŜna Emitenta koncentrowała swe działania na zaprojektowaniu (wspólnie z firmą 

zewnętrzną) wortalu tematycznego dedykowanego branŜy HR. Tematyka dostępnych na 

wortalu szkoleń będzie zogniskowana m.in. wokół takich tematów, jak.: przywództwo 

przyszłości, środowisko pracy 2020, zarządzanie zmianą, czy zrównowaŜony rozwój. Oferta 

biznesowa obejmuje takŜe moŜliwość współpracy z konsultantami oraz korzystanie z  

programów blended learning, w zakresie rozwoju kompetencji menedŜerskich, społecznych i 

specjalistycznych. Mniejsze organizacje oraz uŜytkownicy indywidualni będą mogli wziąć 

udział w pojedynczych kursach e-learningowych, w takich obszarach tematycznych, jak: 

rozwój kompetencji osobistych, społecznych i menedŜerskich. Wortal powinien być dostępny 

w internecie w lutym 2013 r. 

 

Jednocześnie, opracowywana jest specyfikacja wymagań funkcjonalnych  portalu 2.0, który w 

niedługiej przyszłości będzie scalał wszystkie wymienione wcześniej rozwiązania, tworząc 

zintegrowane środowisko wiedzy oraz szkoleń dla przyszłych uŜytkowników. 
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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 11 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r. planowane są następujące wydarzenia: 

− 25 stycznia 2013 r. – ogłoszenie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2013 r. 

− 12 lutego 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2013 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. 

 


