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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 styczniu 2014 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:  

Styczeń nie był zbyt łaskawy dla firm z branży budowlanej. Popyt na usługi oraz materiały budowlane był mniejszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a zatory płatnicze 

dodatkowo pogorszyły sytuację. Do tego doszła jeszcze większa walka cenowa, w wyniku której firmy musiały wykonywać zlecenia za niższe pieniądze niż w grudniu 2013 roku. Firmy 

budowlane przedstawiały swoją sytuację w pierwszych tygodniach stycznia  jako ciężką, na którą złożyło się kilka czynników: 

• brak środków inwestycyjnych na rynku prywatnym po blisko trzytygodniowej przerwie świąteczno - noworocznej 

• silne mrozy do -20 stopni C 

• opóźnianie prac na nowych inwestycjach publicznych 

• kumulacja środków finansowych przez GW 

Koniec stycznia 2014 roku  przyniósł wyraźną poprawę. Dodatnie temperatury sprawiły, że ruszyły nowe inwestycje oraz wznowione zostały prace na budowach. Zaczęły się też 

rozładowywać się zatory płatnicze. Ceny się ustabilizowały, i jeżeli pogoda będzie sprzyjać to spadek cen będzie w miesiącu  lutym 2014 roku  mniejszy.  

Liczba zamówień na płyty sprężone utrzymuje się na wysokim poziomie, co rokuje bardzo dobre prognozy na pierwszy kwartał tego roku. Przeważają głównie kontrakty średniej i 

małej wielkości. Przewiduje się, że dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym nadchodzące miesiące w tym sektorze produkcji będą podobne. W zakresie wykonania 

prefabrykacji Spółka realizuje kontrakt w Bydgoszczy na dostawy prefabrykatów na Galerię Pomorską w Bydgoszczy. Sprzedaż elementów kanalizacyjnych, betonu towarowego oraz 

elementów dla drogownictwa uległa sezonowemu zmniejszeniu, lecz utrzymuje się na zadowalającym poziomie.  

W zakresie generalnego wykonawstwa Spółka realizuje wiele kontraktów, w tym na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Utworzenie Kwidzyńskiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego z centrum energii odnawialnej,  na rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, krytej pływalni w Kole, przebudowę pętli 

autobusowej na Błoniu w Bydgoszczy" oraz budowę Centrum Rowerowe w Krukówku gmina Mrocza.   

  

2. Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę:  

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała następujące  raporty  EBI:  

RB nr 1  z 14.01.2014 roku  –   Harmonogram publikowania raportów okresowych  w 2014 roku 

RB nr 2  z 14.01.2014 roku  –    Raport miesięczny za grudzień 2013 roku 

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:   

Raport miesięczny za luty 2014 roku  14 lutego 2014 roku 

Raport za IV kwartał  2013 roku  14 lutego 2014 roku 

Raport miesięczny za marzec 2014 roku  14 marca 2014 roku 

 

 
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  

 

 


