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Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych 

Błotach, działając w oparciu o postanowienia 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” 

przedstawia raport z bieżącej działalności Emitenta w miesiącu styczniu  2013 roku.  

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie 

Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych:  

W miesiącu styczniu Spółka koncentrowała się na dokończeniu produkcji i montażu kilku obiektów, przy których 

prace rozpoczęto w IV kwartale 2012 r. 

Ze  względu na warunki zimowe na budowach, a także trudniejsze warunki w zakładzie, wielkość produkcji spadła w 

porównaniu do poprzednich miesięcy. Okres ten był wykorzystywany w części na planowane konserwacje maszyn i 

urządzeń, a także dalsze prace przy montażu linii do produkcji konstrukcji sprężonych. Podpisane w tym okresie 

protokoły odbioru pozwoliły na wystawienie faktur za roboty wykonywane w okresie poprzednim, w związku z tym 

wartość sprzedaży w styczniu jest wyższa niż wartość produkcji w tym czasie.  

W ostatnich dniach stycznia zaobserwowano znaczne ożywienie w ofertowaniu zwłaszcza płyt stropowych oraz 

elementów rur i studni, co pozwala na umiarkowany optymizm dotyczący  możliwości wczesnego nadejścia wiosny 

w budownictwie i zamówieniach.    

 

Zawarcie istotnych umów  

Generalne wykonawstwo pozyskuje zamówienia na roboty budowlane mimo niesprzyjających zimowych warunków 

atmosferycznych dla budownictwa.  Przykładem tego jest zawarcie umowy 10 stycznia 2013 roku, w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne,  z Gminą Inowrocław na wykonanie robót budowlanych 

pn. „Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Górze, budowa kompleksu sportowego przy szkole 

podstawowej w Jaksicach”.  Wartość umowy wynosi 1.295.588,79 złotych brutto.  Termin realizacji umowy - do 

31.05.2013 roku.  

Zakończona została pierwsza znacząca inwestycja podjęta w  ramach generalnego wykonawstwa -  budowa obiektu 

Wena Sport Factory w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej.  

 

Walne Zgromadzenie  

21 stycznia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto 

uchwałę powołania p.Jacka Krzysztofa Koczwarę do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej w związku ze złożoną 

rezygnacją członka Rady Nadzorczej p. Michała Tokarza.   

 

24.01.2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wnioskiem o wprowadzenie dłużnych 

instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst dokonała zmiany w profilu EBI Emitenta 

poprzez dodanie typu rynku "Catalyst". W związku z powyższym raporty bieżące i okresowe Spółki od tego 

dnia publikowane są równocześnie na stronach internetowych rynku NewConnect oraz Catalyst.  
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę:  

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała następujące  raporty EBI:  

RB nr 1 z 09.01.2013 r.  –   Warunkowa rejestracja obligacji serii A1
 w KDPW  

RB nr 2  z 14.01.2013 r.  –  Harmonogram publikowania raportów okresowych  

RB nr 3  z 14.01.2013 r.  –  Raport miesięczny za grudzień 2012 roku 

RB nr 4  z 14.01.2013 r.  –  Zawarcie istotnej umowy   

RB nr 5  z 21.01.2013 r.  –  Uchwały podjęte 21.01.2013 r. przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

RB nr 6  z 21.01.2013 r.  –  Powołanie członka Rady Nadzorczej   

RB nr 7  z 25.01.2013 r.  –  Dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji   

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała następujące  raporty ESPI:  

RB nr 2 z 24.01.2013 r.  –  Wykaz  akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu    

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

w okresie objętym niniejszym raportem:  

Pozyskane w drodze niepublicznej emisji akcji środki pieniężne przeznaczane były i nadal są na inwestycje 

podnoszące zdolności produkcyjne w celu zwiększenia rentowności Spółki.    

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów:   

14.02.2013 roku – Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2013 roku  

14.01.2013 roku – Publikacja raportu okresowego  za IV kwartał 2012 roku 

 

Podstawa prawna:  Załącznik  do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”    

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu  

Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu 


