
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPORT MIESI ĘCZNY  SEKA S.A. 
ZA  

PAŹDZIERNIK  2013 R. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Warszawa, dnia 14 listopada 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 
bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem.   
 
Raporty opublikowane w EBI 

1. Raport bieżący EBI nr 28/2013 z dn. 2013-10-11 

Raport miesięczny SEKA S.A. za wrzesień 2013 

2. Raport bieżący EBI nr 29/2013 z dn. 2013-10-25 

Otrzymanie pozwu o zapłatę 

Raporty opublikowane w ESPI 

Nie były publikowane. 

III.  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby  
w części, miała miejsce w okresie objętym raportem. 
 

W miesiącu sprawozdawczym realizacja celów emisyjnych w obszarze ochrony środowiska 

odbywała się głównie poprzez prowadzenie działań handlowych ukierunkowanych  

na pozyskiwanie nowych klientów oraz długoterminowych umów. W październiku br. emitent 

przeprowadził również szkolenia mające na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej 

tematyki nowej ustawy o odpadach dla firm zewnętrznych jak i również ukierunkowane na 

rozwój zatrudnionej kadry specjalistów. 

 

W październiku br. spółka zależna SEKA.edu podjęła działania mające na celu zakończenie 

prac nad e-szkoleniami związanymi z zarządzaniem przez wartość. Spółka ta kontynuuje  

również pracę nad tworzeniem kolejnych produktów szkoleniowych w tej formule. 

 

SEKA.edu kończy wdrażać unikatowe rozwiązanie eCommerce, które zostało zintegrowane  

z platformą do zarządzania szkoleniami. Po zakończeniu fazy testowania  

zostaną wprowadzone wszelkie działania mające na celu promocję i sprzedaż. Rozwiązanie 

eCommerce SEKA.edu jest internetowy sklepem oferującym dostęp do produktów 
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SEKA.edu. Funkcjonalności rozwiązania, umożliwiają szybki dostęp do wiedzy, dokładnie 

wtedy, kiedy klient - kupujący tego potrzebuje. Sklep SEKA.edu skierowany jest do 

społeczności biznesowej skoncentrowanej na rozwoju, dla osób, które wierzą, że uczenie się 

trwa przez całe życie. Ze sklepu mogą korzystać osoby prywatne a także działy HR, które 

mają możliwość grupowego kupowania szkoleń na potrzeby pracowników. 

Sklep zawiera około 200 produktów w 11 obszarach tematycznych: 

1. Innowacyjność i kreatywność  

2. Zarządzanie zmianą  

3. Kompetencje menedżerskie - Zarządzanie ludźmi  

4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i szkoleniami  

5. Oduczanie i innowacje – Zarządzanie wiedzą  

6. Rozwój osobisty  

7. Zrównoważony biznes  

8. Sprzedaż i marketing  

9. Zarządzanie projektami  

10. Prawo pracy i BHP  

11. Przywództwo przyszłości 

 

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 14 listopada 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. planowane są następujące 

wydarzenia: 

– 14 listopada 2013 r. – publikacja raportu za III kwartał 2013 r. 

– 11 grudnia 2013 r. publikacja raportu miesięcznego za listopad 2013 r. 

 

Dodatkowe informacje o SEKA S.A. wraz ze szczegółowym kalendarzem planowanych 

istotnych wydarzeń można znaleźć w zakładce relacje inwestorskie na stronie www.seka.pl. 

 

 
 


