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Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 

293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przedstawia raport z bieżącej 

działalności Emitenta w miesiącu październiku 2013 roku.  

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych:  

W miesiącu październiku 2013 roku nastąpiło zdecydowane ożywienie rynku, co w bezpośredni sposób przekłada się na wzrost liczby zamówień szczególnie na płyty sprężone i elementy 

konstrukcyjne. Spółka zbliżyła się do górnego pułapu możliwości produkcyjnych. Przeważają głównie kontrakty średniej i małej wielkości. 

Spółka zanotowała znaczny wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego miesiąca. Przewiduje się, że nadchodzące miesiące w tym sektorze produkcji będą podobne.  

W zakresie wykonania i montażu prefabrykacji Spółka realizuje ciąg dalszy kontraktu we Włocławku.  

Produkcja elementów kanalizacji utrzymuje się na stałym poziomie. 

W zakresie wykonawstwa w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Spółka zawarła umowę 

z Sądem Okręgowym w Bydgoszczy na „Rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy”. 

  

2. Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę:  

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała następujące  raporty  EBI:  

RB nr 30  z 14.10.2013 roku  –   Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku 

RB nr 31  z 22.10.2013 roku  –   Zawarcie istotnej umowy 

W okresie objętym raportem Spółka nie opublikowała raportów ESPI  
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

Pozyskane w drodze niepublicznej emisji akcji oraz emisji obligacji środki pieniężne przeznaczane były i nadal są na rozwój Spółki - na inwestycje podnoszące zdolności produkcyjne w 

celu zwiększenia rentowności Spółki.    

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów 

inwestorów:   

14.11.2013 roku – Publikacja raportu miesięcznego za październik  2013  roku 

14.11.2013 roku – Publikacja raportu okresowego za III kwartał  2013  roku 

13.12.2013 roku – Publikacja raportu miesięcznego za listopad  2013  roku 

 

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca listopada 2013 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które 

mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.  

Podstawa prawna:  Załącznik  do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”    

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu  

Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu  

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S A 
ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota           NIP 554-031-36-27, Regon 091290814  

 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, KRS 0000046100 
Kapitał zakładowy 1.884.748,05 PLN w pełni opłacony 

 

 


