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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.  

W grudniu obserwowano wahania się kursu złotego względem euro w przedziale 
4,0643 - 4,1332, przy czym od drugiej dekady miesiąca następowało umacnianie 
się złotego. Sprzedaż eksportowa Spółki w raportowanym okresie zrealizowana 
została po średnim kursie 4,0754 – niższym o 1,8% od kursu przyjętego do 
konstrukcji prognozy wartości przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2012 r. 
Konsekwentnie, z uwagi na systematycznie rosnący udział przychodów z 
eksportu, Zarząd MakoLab S.A. na bieżąco monitoruje kształtowanie się kursu 
złotego i podejmuje aktywne działania w celu maksymalizowania korzyści 
ekonomicznych. 

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

Raport Bieżący nr 43/2012 z dnia 27.12.2012 - „Powzięcie informacji o 
pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-
rozwojowego” 

Raport Bieżący nr 42/2012 z dnia 24.12.2012 – „Jednorazowe odstąpienie od 
jednej z Zasad Kodeksu Dobrych Praktyk” 

Raport Bieżący nr 41/2012 z dnia  20.12.2012 – „Powzięcie informacji o 
pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-
rozwojowego” 

Raport Bieżący nr 40/2012 z dnia 17.12.2012 – „Prognoza wartości przychodów 
ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto w 2012 r.” 

Raport Bieżący nr 39/2012 z dnia 14.12.2012 – „Raport miesięczny za listopad 
2012” 

Raport Bieżący nr 38/2012 z dnia 11.12.2012 – „Spotkanie z inwestorami, 
analitykami i przedstawicielami mediów” 

Raport Bieżący nr 37/2012 z dnia 05.12.2012 – „Zawarcie istotnej umowy” 

 

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym raportem.  

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie miesięcznym za styczeń 2012 Spółka 
zaprzestaje informowania o realizacji celów emisji z 2007. 
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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. 

Raport miesięczny za styczeń 2013 zostanie przekazany do 14 lutego 2013 r. 

Raport kwartalny za IV-ty kwartał 2012r. zostanie przekazany w dniu 14 lutego 
2013 r. 

Podstawa prawna publikacji raportu: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 
roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. 

 

Łódź, dnia 14.01.2013 

Wojciech Zieliński    Mirosław Sopek 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu 


