
 

Raport miesięczny  SZAR S.A. za luty 2014 r. 

 

 

 

 

 

Zarząd SZAR SA w Częstochowie działając w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 

293/2010 , pkt 16, Zarządu GPW w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010r "Dobre Praktyki 

Spółek notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 

raport miesięczny za luty 2014r. 

 

 

Niniejszy raport zawiera:  

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 .  

 

2.  Zestawienie raportów opublikowanych w lutym 2014r. 

 

3.  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części 

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

 

4.  Kalendarz inwestora. 

 

 

 

 

 



Raport miesięczny  SZAR SA za luty 2014 r. 

 

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. 

 Spółka SZAR SA w lutym 2014 roku osiągnęła przychody w wysokości 4.152,1,- 

tys. zł tj. o 1.393,3 tys. zł. (50,5%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Narastająco za dwa miesiące sprzedaż wyniosła 7.759,3 tys. zł tj o 1.654,3 tys. zł (27,1%) 

więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Wzrost wolumenu sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 

wynika ze wzrostu sprzedaży wyrobów antracytowych głównie dla polskiego  hutnictwa. 

Ponadto wyjątkowo łagodna zima oraz wzrost popytu w budownictwie spowodowało 

wzrost sprzedaży wyrobów antracytowych  dla przemysłu wapienniczego. 

Istotnym czynnikiem generującym popyt w następnych  okresach będzie 

prognozowane ożywienie w polskiej gospodarce. 

  Nowa perspektywa budżetowa UE i związane z tym przyznane Polsce fundusze 

pomocowe, w ramach których planowane jest wiele inwestycji infrastrukturalnych, powinny 

ożywić popyt na wyroby stalowe i budowlane przy których produkcji zużywany jest antracyt. 

 Spółka planuje również dalszą dywersyfikację swojej działalności poprzez rozwój 

handlu i produkcji wyrobów stalowych oraz zwiększenie usług przeładunkowych na swoich 

zakładach zlokalizowanych przy szerokim torze. 

 Należy podkreślić, że Spółka pomimo napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie nie 

odczuwa negatywnego wpływu na swoją działalność.  

 Realizacja wszystkich kontraktów na dostawy antracytów z Ukrainy przebiega 

terminowo. Nie ma również żadnych problemów z rozliczeniami finansowymi.  

 Do innych istotnych wydarzeń w miesiącu lutym mających wpływ na działalność 

Emitenta należą: 

 Bezpośrednie rozmowy z odbiorcami w branży hutniczej w zakresie zamówień 

nawęglaczy i spieniaczy  na II kwartał 2014r. 

 Rozmowy z dostawcami antracytu na Ukrainie w zakresie wielkości dostaw i cen 

antracytu na następne okresy. 

 Spółka złożyła wniosek i otrzymała nr KEI w dniu 05.02.2014r do raportowania 

transakcji zabezpieczających do KDPW.  

Na miesiąc marzec 2014 r. szacowane przychody wyniosą  4.000,- tys. zł, . 

 



 

 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w lutym 2014r. 

 

Spółka SZAR SA w miesiącu lutym 2014r opublikowała następujące raporty: 

Raporty EBI: 

 Raport EBI nr 5/2014 z 14.02.2014r – Raport kwartalny za IV kwartał 2013r 

 Raport EBI nr 6/2014 z 14.02.2014r – Raport miesięczny za styczeń 2014r. 

Raporty ESPI: 

 Nie publikowano. 

3.  Informacje na temat realizacji celów emisji.  

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia 

4.  Planowane wydarzenia w nadchodzącym miesiącu. 

 Bezpośrednie rozmowy handlowe na temat dostaw na II kwartał 2014r antracytu ze 

strategicznymi dostawcami i odbiorcami. 

 Publikacja raportu miesięcznego za marzec: 14.04.2014r. 

 


