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Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika 

Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” przekazuje 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 r. 

 

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 oraz wyników finansowych  

– grudzień 2012 r. 

Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce w zdecydowanej mierze opiera się na 

budownictwie inżynieryjnym (budowy oraz remonty dróg, kolei czy mostów). Budownictwo 

mieszkaniowe, w obrębie którego funkcjonuje Emitent, stanowi jedynie 13 proc. Szacuje się, 

że 70% to prace o charakterze inwestycyjnym, a 30% - remontowe. W grudniu ogólny klimat 

koniunktury w budownictwie oceniany był negatywnie i gorzej niż w analogicznym miesiącu 

ostatnich dziesięciu lat, a także w listopadzie tego roku (poprawę koniunktury sygnalizuje 7 

proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 42 proc., pierwsza z wartości zmalała o 1, druga 

zaś wzrosła o 5 proc. w porównaniu z minionym miesiącem). Według wstępnych danych 

produkcja budowlano-montażowa, była w listopadzie br. niższa o 5,3 proc. niż przed rokiem i 

o 9,1 proc. w porównaniu z październikiem br. W okresie styczeń-listopad br. produkcja 

budowlano-montażowa była o 1,5% wyższa niż w tym samym czasie ub. roku. W stosunku do 

analogicznego okresu 2011 r., spadek poziomu zrealizowanych robót w największym stopniu 

dotyczył w listopadzie firm specjalizujących się we wznoszeniu budynków, wykonujących 

roboty budowlane specjalistyczne, a także roboty związane z budową obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej. Presto S.A., która działa w sektorze systemów kominowych – zarówno na 

rynku pierwotnym, jak i wtórnym, nie natrafia zatem na tego typu bariery. 

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że oferta Spółki w 80% dociera do klientów 
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indywidualnych, w mniejszym zaś stopniu do deweloperów.  

 

Graf 1. Struktura sprzedaży Presto S.A. źródło Presto S.A. 

Emitent w dalszym ciągu prowadzi intensywne działania marketingowe wspierające sprzedaż 

dwóch nowych produktów, w tym luksusowych pieców akumulacyjnych Hypocaust, które w 

głównej mierze są kierowane do klientów indywidualnych. Spółka zakłada, iż poszerzenie 

asortymentu o nowatorskie i pionierskie na polskim rynku artykuły pozwoli jej nie tylko na 

rozszerzenie swojego udziału w rynku systemów kominowych, ale także na zwiększenie 

sprzedaży, a co za tym idzie – także zysków. Ponadto, działania te pozwalają na ulepszanie 

dotychczasowej sieci sprzedaży, a także umacnianie pozycji rynkowej, co jest strategicznym 

założeniem w planach rozwoju Presto S.A. na najbliższy czas. W trwającym IV kwartale, 

priorytetem Emitenta jest wzmożony nacisk na sprzedaż generowaną przez segment 

produktów charakteryzujących się wyższą marżą. 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem 

Raporty EBI: 

2012-12-14 Bieżący 17/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 

2012-12-14 Bieżący 18/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 - korekta 
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Raporty ESPI: 

--- --- --- --- 

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem 

W grudniu 2012 roku Emitent konsekwentnie realizował cele emisji, a także utrzymywał 

wysoką rentowność sprzedaży. Skupiał się na promocji oraz sprzedaży dwóch nowych 

produktów, które pozwolą mu na poszerzenie udziału w krajowym i zagranicznym rynku 

systemów kominowych. Negocjował on także nowe kontrakty z dostawcami, które to 

umożliwią zapewnienie klientom wysokiej jakości przy zachowaniu korzystnych cen oraz 

wysokiej rentowności sprzedaży. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów 

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych Presto S.A. w 2013 r. zostanie opublikowany w 

oficjalnym komunikacie EBI do 31 stycznia 2013 roku. 

 

Podstawa prawna: 

Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na 

NewConnect”. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Krzysztof Sowiński - Prezes Zarządu 


