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KWIECIE Ń 2013 R. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Warszawa, dnia 10 maja 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". 
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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 8/2013 z dn. 2013-04-12 

Raport miesięczny SEKA S.A. za marzec 2013 

2. Raport bieŜący EBI nr 9/2013 z dn. 2013-04-20 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (skonsolidowanego i jednostkowego)  

za rok 2012 

3. Raport bieŜący EBI nr 10/2013 z dn. 2013-04-30 

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy dla SEKA S.A. przez spółkę zaleŜną 

 

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 kwietniu działania emitenta dotyczące rozwoju szkoleń e-learningowych zogniskowane 

były na przygotowaniu projektu szkoleniowo-doradczego związanego z implementacją 

systemu zarządzania wiedzą w firmie oraz organizacji dwóch wydarzeń o charakterze 

edukacyjno-marketingowym adresowanych do osób zainteresowanych problematyką wyzwań 

stojących przed miękkim HR-em.  Aktywność biznesowa SEKA S.A. nakierowana na wzrost 

przychodów z tytułu świadczenia usług z zakresu ochrony środowiska skoncentrowana była 

głównie na intensyfikacji działań promocyjnych oraz handlowych. 

 

W miesiącu sprawozdawczym jednym z waŜniejszych wydarzeń związanych z obszarem  

e-learningu było pozyskanie przez SEKA.edu kontraktu na realizację projektu szkoleniowo-

doradczego wykorzystującego rozwiązania społecznościowe. Główny cel projektu stanowiło 

wdroŜenie w organizacji klienta - firmie z sektora telekomunikacyjnego - systemu 

zarządzania wiedzą. W ramach tego przedsięwzięcia, spółka zaleŜna SEKA.edu będzie 

świadczyła usługi w zakresie doradztwa HR oraz sposobów zastosowania nowoczesnych 
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technologii, w tym e-learningu w procesach zarządzania wiedzą oraz budowania organizacji 

uczącej się.  

 

W kwietniu trwały takŜe szeroko zakrojone prace związane z organizacją Forum Edu.Biznes 

pt.: „Wpływ globalnych trendów oraz technologii na uczenie się i rozwój w organizacjach”. 

Odbędzie się ono 5 czerwca 2013 r. w Warszawie.  

 

SEKA.edu prowadziła równieŜ przygotowania do 2-dniowego warsztatu pt.: ”Big Bed Boss 

Era is Over”, prowadzonego przez światowej sławy eksperta z zakresu HR - Bruno 

Rouffaer’a. Wydarzenie, na którym poruszona będzie problematyka filarów przywództwa 

odbędzie się w dniach 3-4 czerwca w Warszawie. Warsztat jest skierowany do osób 

zarządzających: prezesów, dyrektorów, członków zarządu, właścicieli firm oraz menedŜerów 

odpowiedzialnych za formułowanie lub wdraŜanie strategii firmy. 
 

W miesiącu sprawozdawczym spółka zaleŜna pracowała takŜe nad aktywizacją kontaktów 

handlowych i kontynuowała sprzedaŜ rozwiązań szkoleniowych z wykorzystaniem nowych 

technologii z obszaru prawa pracy oraz umiejętności menedŜerskich.  

 

W ramach realizacji celu emisyjnego dotyczącego produkcji nowych szkoleń w formule  

e-learninu emitent skupił się na opracowaniu kolejnych produktów edukacyjnych, tym razem 

w zakresie polityki i systemów wynagradzania zarówno w kontekście aspektów prawnych, 

jak i zarządczych. 
 

SEKA S.A., mając na uwadze cele emisyjne związane z doradztwem w zakresie ochrony 

środowiska w dniach 17-13 kwietnia 2013 r. wzięła udział w VIII Targach Techniki 

Gazowniczej EXPO-GAS w Kielcach. Targi EXPO-GAS odbywały się pod honorowym 

patronatem Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki. W czasie ich trwania  

poruszane były zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Obecność przedstawicieli 

emitenta w tym wydarzeniu umoŜliwiła nawiązanie kontaktów biznesowych. Była równieŜ 

okazją do promocji firmy i umocnienia marki SEKA S.A.  

 

Działania handlowe emitenta skierowane były głównie do klientów sieciowych, 

posiadających liczne oddziały w Polsce. 
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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 10 maja 2013 r. do 15 czerwca 2013 r. planowane są następujące wydarzenia: 

− 14 maja 2013 r. – publikacja raportu za I kwartał 2013 r.  

− 17 maja 2013 r. - posiedzenie Rady Nadzorczej ws. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), sprawozdania z działalności spółki i jej 

grupy kapitałowej, oceny wniosku Zarządu ws. podziału zysku oraz powołania Zarządu na 

kolejną kadencję 

− 7 czerwca 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za maj 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. 

 


