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

w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych Emitenta  

 

 Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS, w maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie 

kształtuje się na poziomie minus 17 (w kwietniu minus 23). Poprawę koniunktury sygnalizuje 

14% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 31% (przed miesiącem odpowiednio 13% i 36%). 

Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. 

Jak podaje GUS w maju utrzymywały się opóźnienia płatności, pozostające w dalszym 

ciągu jedną z istotnych barier. Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier 

w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,3% 

(przed rokiem 3,5%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające 

bariery związane są z konkurencją na rynku (60% w maju br., 59% przed rokiem) oraz kosztami 

zatrudnienia (59% w maju bieżącego i ubiegłego roku). W porównaniu z majem 2012 r. 

najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej 

(z 43% do 49%) i niedostatecznym popytem (z 42% do 48%). 

Przywołane dane statystyczne GUS korelują z osiągniętymi przez Emitenta wynikami 

finansowymi w miesiącu maju br. Wartości towarów handlowych netto sprzedanych przez 

Emitenta w maju 2013 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku była 

porównywalna.  

Emitent dostrzega zapotrzebowania na towary znajdujące się w ofercie Emitenta, a więc 

folie budowlane i paroizolacyjne, siatkę podtynkową z włókna szklanego, folie ochronne, 

izolacje wykonane z PVC, geowłókniny oraz membrany dachowe. Łączna sprzedaż siatki 

podtynkowej z włókna szklanego w miesiącu maju wzrosła o 29% w porównaniu z majem 2012 

roku. W obrębie wolumenu sprzedaży folii ochronnych Emitent zanotował 6% wzrost 

w porównaniu z analogicznym miesiącem w roku ubiegłym. Wzrosło także zainteresowanie 
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produkowanymi przez Spółkę zależną Indiver SA workami do sianokiszonki, których sprzedaż 

wzrosła w porównaniu z majem 2012 roku o 111%.  

Analiza bieżącej dynamiki sprzedaży, zestawionej z kwietniem 2013 roku, pozwala 

odnotować 18% wzrost sygnowanych marką własną, atestowanych folii budowlanych 

i paroizolacyjnych INBUD i INPAR oraz 23% wzrost sprzedaży izolacji poziomych i pionowych 

fundamentów. 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem 

W maju Emitent opublikował następujące raporty EBI: 

Numer raportu Data Tytuł raportu 

Raport bieżący 9/2013 13.05.2013 Raport miesięczny Dektra SA za kwiecień 2013 r. 

Raport kwartalny 10/2013 14.05.2013 Raport kwartalny Dektra SA za I kwartał 2013 r. 

Raport bieżący 11/2013 14.05.2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 13.05.2013 r. 

 

W maju Emitent opublikował następujące raporty ESPI: 

Numer raportu Data Tytuł raportu 

Raport 3/2013 14.05.2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby 

głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

w dniu 13.05.2013 r. 

Raport 4/2013 22.05.2013 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA 

w związku z art. 160 ustawy o obrocie 

 

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

miejsce w okresie objętym raportem 

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji.  
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4. 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 

Dnia 25.06.2013 roku, zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Emitenta z dnia 13.05.2013 roku, nastąpi wypłata dywidendy w Spółce Dektra SA, w łącznej 

wysokości 1.214 400 zł. Na każdy walor przypadnie 1,10 zł.  

 


