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Warszawa, dnia 11 października 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 27/2013 z dn. 2013-09-11 

Raport miesięczny SEKA S.A. za sierpień 2013 

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 miesiącu sprawozdawczym SEKA S.A. w zakresie działalności dotyczącej ochrony 

środowiska  prowadziła rutynowe działania handlowe ukierunkowane na pozyskiwanie zleceń 

oraz długoterminowych umów. We wrześniu br. emitent przeprowadził równieŜ szkolenia  

w zakresie prowadzenia audytów w nadzorowanych firmach. 

 

W ramach realizacji celu emisyjnego, jakim jest tworzenie nowych szkoleń w formule  

e-learningu, SEKA.edu rozpoczęła prace nad kursami związanymi z podnoszeniem 

efektywności osobistej i zespołowej.  

We wrześniu SEKA.edu rozpoczęła równieŜ pracę nad realizacją projektów szkoleniowych  

w formule e-learning z wykorzystaniem nowo wdroŜonej platformy szkoleniowej  

(Learning Management System). Projekty dotyczyły prawa pracy i przeciwdziałania 

mobbingowi. 

Trwały równieŜ prace nad kolejnymi etapami wdroŜenia portalu społecznościowego, 

który będzie oferował uŜytkownikom dostęp do programów rozwojowych w najnowszych 

formułach edukacyjnych, oraz rozwiązania e-Commerce. Seka.edu prowadzi takŜe pracę nad 
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usprawnieniem procedur obsługi klienta i wdraŜanych rozwiązań teleinformatycznych. 

Uruchomienie portalu planowane jest na koniec bieŜącego roku. 

 

26 września br. SEKA.edu prowadziła debatę w trakcie Konferencji EduTrendy na temat 

nowoczesnych form edukacyjnych w formule e-learning. Wraz z prezesem SEKA.edu 

wystąpił Gerry Griffin prezes firmy SkillPill, która oferuje rozwiązania  

e-learningowe, które są nowością na rynku polskim, tzw. „pigułki wiedzy”.  

SEKA.edu jest wyłącznym przedstawicielem SkillPill w Polsce.  

 
 

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 11 października 2013 r. do 15 listopada 2013 r. planowane są następujące 

wydarzenia: 

– 14 listopada 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za październik 2013 r. 

– 14 listopada 2013 r. – raport za III kwartał 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. 

 

 
 


