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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 lipiec 2013 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 – lipiec 2013 r. 

Presto S.A. jest producentem systemów kominowych i elementów przeznaczonych do 

budowy kominów. Emitent prowadzi sprzedaż na terenie Polski oraz poza granicami kraju, 

głównie na Litwie, Ukrainie oraz w Rosji. Oferta Spółki w przeważającej części (80%) trafia do 

klientów indywidualnych, natomiast w mniejszym zakresie do klientów instytucjonalnych. 

 

 
Graf 1. Struktura sprzedaży Presto S.A. 

Warto przy tym zaznaczyć, że sprzedaż systemów kominowych w dużej mierze zależy od 

czynników sezonowych, głównie od warunków atmosferycznych oraz kondycji branży 

budownictwa indywidualnego.  

W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest jako mniej pesymistyczny 

niż w poprzednim miesiącu. Równocześnie pozostaje on na poziomie podobnym do 
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odnotowanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Przedsiębiorcy przewidują nieco 

mniejszy spadek cen robót budowlano-montażowych od zapowiadanego w czerwcu. Wedle 

GUS ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie -15 pkt wobec -

17 pkt w czerwcu. Niezmienna pozostaje natomiast liczba przedsiębiorstw sygnalizujących 

poprawę koniunktury (13%). Jej pogorszenie sygnalizuje 28% firm, co w porównaniu z  30% w 

poprzednim miesiącu jest wynikiem trochę lepszym. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że 

ich sytuacja nie ulega zmianie. 

 

Wykres 1. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie 

 

 

Lepiej niż w miesiącu ubiegłym prezentuą się oceny produkcji budowlano-montażowej oraz 

portfela zamówień. Również oceny i prognozy sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne. 

Nieco gorsze są natomiast przewidywania dotyczące portfela zamówień. Wciąż też 

sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. 

W całej branży planowana jest jednak mniejsza liczba zwolnień niż prognozowano jeszcze 

miesiąc temu. Oczekuje się także (jednak nieco mniejszego od przewidywanego w czerwcu) 

spadku cen robót budowlano-montażowych. 

 

Warto też wspomnieć, że w ostatnich dwóch latach budownictwo było branżą, w której z 

miesiąca na miesiąc rosła liczba przedsiębiorstw ogłaszających bankructwo. Również skala 

upadłości firm działających w tej branży w lipcu 2013 roku była dość duża – bankructwo 

ogłosiły 33 przedsiębiorstwa. Należy też zaznaczyć, że struktura produkcji budowlano-



 
 

Warszawa, 2013 r. 
 

 

montażowej w Polsce opiera się głównie na budownictwie inżynieryjnym (budowy oraz 

remonty dróg, kolei czy mostów). Budownictwo mieszkaniowe, w obrębie którego działa 

Emitent, stanowi zaledwie 13 proc.  

 

Pomimo tak wysokiej skali upadłości firm w budownictwie oraz nie najlepszej sytuacji tego 

sektora, należy wspomnieć, że PRESTO S.A. na tym tle prezentuje się bardzo dobrze. Spółka 

bez większych problemów prowadzi swoją dotychczasową działalność. Dodatkowo 

intensyfikuje też działania marketingowe, wspierając sprzedaż swych produktów. Emitent 

przewiduje także rozszerzenie asortymentu o nowatorskie artykuły, dzięki czemu chce 

umocnić swą pozycję i zwiększyć swój udział w rynku systemów kominowych, co poskutkuje 

zapewne wzrostem sprzedaży. W lipcu w związku z trwającym sezonem letnim nastąpiło 

ożywienie prac budowlano-montażowych, dzięki czemu Spółka zwiększyła sprzedaż 

systemów kominowych. 

 

W okresie objętym raportem Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, 

poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 

sierpnia 2013 roku, podczas którego zapaść miały decyzje w sprawie zmiany Uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2013 roku, a dokładniej zapisów 

odnoszących się do emisji obligacji serii A, a także zabezpieczenia należności obligatariuszy 

wynikających z obligacji tej serii. Warto przypomnieć, że emisję tych walorów zakończono 25 

kwietnia 2013 roku, a w jej wyniku zostało przydzielonych i objętych 22.675 obligacji o 

łącznej wartości nominalnej 2.267.500 zł przez 18 inwestorów. Cena nabycia obligacji serii A 

wyniosła 100 zł za każdą obligację. Dziś już wiadomo, że 5 sierpnia Zgromadzenie podjęło 

decyzję, iż zabezpieczeniem należności obligatariuszy będzie hipoteka na nieruchomości 

należącej na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej do Henryka 

Olszewskiego oraz Krystyny Olszewskiej i zastaw rejestrowy na akcjach Presto.  
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem 

Raporty EBI: 

2013-07-10 Bieżący 27/2013 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Presto S.A. 

2013-07-15 Bieżący 28/2013 Presto - raport miesięczny za czerwiec 2013 

 

Raporty ESPI: 

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

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem 

W lipcu 2013 roku Spółka konsekwentnie realizowała cele emisji, a także utrzymywała 

wysoką rentowność sprzedaży. Zarząd zauważa nawet ożywienie sprzedaży systemów 

kominowych i elementów do budowy kominów w miesiącu objętym raportem. Ponadto 

Emitent koncentrował swe działania na promocji i rozwoju działalności operacyjnej. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów 

 

- Raport za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013r. 

- Raport miesięczny za lipiec 2013 roku - 14 sierpnia 2013r. 

- Raport miesięczny za sierpień 2013 roku - 16 września 2013r. 
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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 

 


