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1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEO W OTOCZENIU RYNKOWYM, KTÓRE W OCENIE 

SPÓŁKI NANOTEL S.A. MOGĄ MIED W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ 

OSIĄGANYCH PRZEZ NIĄ WYNIKÓW FINANSOWYCH 

Duży potencjał rynku telekomunikacyjnego oraz pomp ciepła, który w opinii Zarządu Nanotel S.A. objawia się 

przede wszystkim wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Spółkę, doprowadził do 

intensyfikacja działao w zakresie dynamicznie rozwijającego się drugiego obszaru działalności Spółki, tj. instalacji 

pomp ciepła, a także kontynuacji w 2013 roku działao związanych z rozbudową działu wykonawstwa 

telekomunikacyjnego. W obliczu intensyfikacji działao na rynku, a także zaplanowanych na rok 2013 inwestycji 

(kontynuacja rozbudowy działu wykonawstwa telekomunikacyjnego oraz wdrożenie nowych technologii) w dniu 

7 stycznia 2013 roku Spółka Nanotel S.A. opublikowała prognozy wyników finansowych na 2013 rok. Prognoza 

przychodów netto ze sprzedaży na rok 2013, szacowana w oparciu o wartośd kontraktów zawartych w 2012 roku, ma 

ostrożny charakter i przy założeniu finalizacji wszystkich podpisanych kontraktów określa przychody netto ze 

sprzedaży na koniec 2013 roku na poziomie 15 mln zł. Ponadto, Emitent zakłada, że oprócz zdarzeo związanych 

z typową działalnością Spółki, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Nanotel S.A., 

w szczególności zdarzenia nadzwyczajne.  

W dniu 7 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki Nanotel S.A. podjął uchwałę Nr 1/2013 w sprawie emisji obligacji na 

okaziciela serii A. Zgodnie z podjętą uchwałą przedmiotem emisji miało byd do 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji 

na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 

2.000.000 (dwa miliony) złotych. Ponadto, Zarząd uchwalił, że obligacje nie będą posiadały formy dokumentu, będą 

obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, częściowo zabezpieczonymi oraz oprocentowanymi według stałej stopy 

procentowej w wysokości 12% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypadał na dzieo 24.01.2015 r., a data 

przydziału określona została na dzieo 25 stycznia 2013 roku. Obligacje zaoferowane zostały w sposób określony 

w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych 

adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. W odrębnej uchwale zostały określone szczegółowe warunki emisji 

Obligacji, w tym w szczególności termin oferty Obligacji, dzieo emisji, dzieo przydziału, dzieo wykupu oraz zasady 

naliczania odsetek i ich wypłat, a także zasady przydziału Obligacji, oraz prawa i obowiązki Spółki oraz obligatariuszy 

wynikające z Obligacji. Zarząd NANOTEL S.A. postanowił również ubiegad się o wprowadzenie Obligacji do obrotu 

w alternatywnym systemie na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A.  

Ze względu jednak na nieprzekroczenie minimalnego progu emisji, określonego przez Zarząd Emitenta 

w Warunkach Emisji Obligacji z dnia 8 stycznia 2013 r., w dniu 25 stycznia 2013 roku Zarząd Nanotel S.A. 

poinformował, o niedojściu do skutku emisji obligacji serii A. Emitent nie wyklucza, iż w ciągu najbliższych trzech 

miesięcy ponownie będzie się ubiegał o pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji pod tym samym oznaczeniem 

serii, co poprzednia emisja.  

Znacząca poprawa na rynku zleceo telekomunikacyjnych w Polsce w 2012 roku zaowocowała wzrostem 

zapotrzebowania na usługi Spółki i podpisaniem znaczącym umów. Dzięki projektom zrealizowanym w roku ubiegłym 
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Nanotel S.A. zrealizował zakładane na 2012 rok prognozy, o czym Emitent poinformował w raporcie nr 3/2013 z dnia 

8 stycznia 2013 roku. Zarząd Nanotel S.A. w komunikacie dotyczącym realizacji prognoz za 2012 podał, iż według 

wstępnych wyliczeo Spółka na koniec grudnia 2012 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 

6 731 000 zł wobec prognozowanej, i przedstawionej w raporcie bieżącym RB 9/2012 z dnia 2 marca 2012 roku, 

wartości 6 600 000 zł. Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował, że ostateczna wartośd przychodów netto ze 

sprzedaży, jaką Spółka wygenerowała w 2012 roku zostanie przedstawiona w raporcie rocznym za 2012 rok. 

 

2. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ZA MIESIĄC STYCZEO 2013 R. 

2.1. Raporty EBI 

Data publikacji Nr raportu Temat 

07.01.2013 1/2013 Prognoza wyników finansowych na 2013 rok 

07.01.2013 2/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A 

08.01.2013 3/2013 Realizacja prognoz za 2012 rok 

14.01.2013 4/2013 Raport miesięczny grudzieo 2012 r. 

25.01.2013 5/2013 Niedojście do skutku emisji obligacji serii A 

28.01.2013 6/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku 

 

2.2. Raporty ESPI 

Spółka w okresie objętym raportem nie publikowała raportów ESPI. 

 

3. KALENDARZ INWESTORA 

Do 14 marca 2013 roku – publikacja raportu miesięcznego NANOTEL S.A. za luty 2013 roku. 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Niniejszy dokument Zarząd Spółki NANOTEL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 16 Załącznika do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku: "Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 


