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1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM, KTÓRE W OCENIE 

SPÓŁKI NANOTEL S.A. MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ 

OSIĄGANYCH PRZEZ NIĄ WYNIKÓW FINANSOWYCH 

We wrześniu br. miały miejsce zdarzenia, które Zarząd Spółki uważa za istotne dla jej działalności. Jednym z nich 

było uzyskanie zgody władz Województwa Lubelskiego (Zamawiającego) stanowiącej spełnienie się warunku wejścia 

w życie umów, zawartych pomiędzy Emitentem a spółką AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAU z 

siedzibą w Madrycie, na budowę sieci szerokopasmowych w województwie lubelskim (szerzej opisanych w raporcie 

bieżącym 37/2013 z dnia 28.08.2013 r.). Łączna wartość podpisanych kontraktów wynosi 33.022.203,60 zł brutto, a 

termin zakończenia prac przewidywany jest na II kwartał 2015r. 

W celu zapewnienia wsparcia finansowego na działania związane z realizacją w/w kontraktów Spółka podjęła 

decyzję o emisji kolejnej serii obligacji zwykłych na okaziciela. Tym samym w dniu 4 września br. Zarząd Emitenta 

zawarł umowę ze spółka Blue Tax Group S.A., w ramach której świadczone jest kompleksowe doradztwo w zakresie 

współpracy przy emisji obligacji serii B NANOTEL S.A. Ponadto, w dniu 12 września 2013 roku Zarząd Spółki podjął 

uchwałę Nr 3/2013 w sprawie emisji obligacji, której przedmiotem ustalono do 22.000 obligacji o wartości 

nominalnej 100 złotych każda. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu, będą obligacjami dwuletnimi, 

odsetkowymi oraz zabezpieczonymi. NANOTEL S.A. zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Formą wsparcia finansowego w realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej będą 

również środki finansowe z kredytu zaciągniętego przez Spółkę na łączną kwotę 4,5 mln złotych. Zawarta w dniu 20 

września br. umowa kredytowa pozwoli NANOTEL S.A. na długofalowe wzmocnienie płynności finansowej, co w 

świetle realizowanych przez Spółkę dużych kontraktów w zakresie regionalnych sieci szerokopasmowych będzie 

miało znaczące przełożenie na wyniki finansowe Spółki w najbliższych latach. Termin spłaty kredytu został ustalony 

na 8 czerwca 2015 roku. 

Znaczącym wydarzeniem w minionym miesiącu było również podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. uchwały nr 1047/2013 z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia do Alternatywnego 

Systemu Obrotu na Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda. Ponadto, 

Organizator Systemu Obrotu uchwałą nr 1069/2013 z dnia 11 września 2013 roku wyznaczył na 13 września 2013 

roku pierwszy dzień notowań dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A NANOTEL S.A.  

Oprócz wyżej wymienionych działań jakie zostały podjęte i zrealizowane we wrześniu do ważnych zdarzeń 

mających wpływ na wizerunek i działalności Spółki należy również zaliczyć: 

 przyznanie Nanotel S.A. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej świadectwa ochronnego na 

znak towarowy Nanoterm Pompy Ciepła. Wspomniane świadectwo zostało przyznane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej i na mocy wydanego 

dokumentu Spółka nabyła prawo wyłącznego używania znaku towarowego poprzez umieszczanie znaku 

na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych 

towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do 
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obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczanie znaku na 

dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług 

czy posługiwanie się nim w celu reklamy. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 

lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. 

 otrzymanie rekomendacji Business Centre Club jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad 

etyki kupieckiej oraz akceptująca zasady kodeksu handlowego. 

Do chwili obecnej Nanotel S.A. nie otrzymała jeszcze żadnej informacji o przyjętym przez Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego stanowisku w sprawie złożonego przez Spółkę w dniu 5 sierpnia br. Protestu od wyników oceny 

merytorycznej projektu Spółki pt. „Dolne źródło ciepła oparte na wynalazku – nowy produkt oraz technologia 

produkcji w obszarze termodynamiki jako realizacji RSI WD”, o dofinansowanie którego Nanotel S.A. stara się w 

ramach działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego wdrażanego przez 

Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.  

2. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ZA WRZESIEŃ 2013 R. 

2.1. Raporty EBI 

Data publikacji Nr raportu Temat 

05.09.2013 38/2013 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A. 

09.09.2013 39/2013 
Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu 
obligacji serii A spółki Nanotel S.A. 

09.09.2013 40/2013 
Uzyskanie zgody na zawarcie umów, o których Emitent informował w raporcie 
37/2013 

12.09.2013 41/2013 Raport miesięczny za sierpień 2013 

12.09.2013 42/2013 
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
Catalyst obligacji zwykłych na okaziciela serii A NANOTEL S.A. 

12.09.2013 43/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B 

20.09.2013 44/2013 Zawarcie umowy kredytowej 

2.2. Raporty ESPI 

Spółka w okresie objętym raportem nie publikowała raportów ESPI. 

3. KALENDARZ INWESTORA 

Do 14 listopada 2013 roku – publikacja raportu miesięcznego NANOTEL S.A. za październik 2013 roku. 

14 listopada 2013 – publikacja raportu kwartalnego NANOTEL S.A. za III kwartał 2013 roku. 

 

Podstawa prawna: 

Niniejszy dokument Zarząd Spółki NANOTEL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 16 Załącznika do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku: "Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 


