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Zarząd BLU PRE IPO S.A. przekazuje w 
zgodnie z  Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu  "Informacje bie
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
 
Raport zawiera: 
1) wybrane dane finansowe, 
2) roczne sprawozdanie finansowe zawieraj
3) sprawozdanie Zarządu na temat działalno
4) oświadczenia Zarządu co do sporz
oraz o wyborze podmiotu dokonują
z obowiązującymi przepisami, 
5) opinię oraz raport biegłego z badania rocznego 
6) oświadczenie Zarządu BLU PRE IPO S.A. w sprawie przestrzegania  pr
obrotowym 2013  „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. 
  
Rok 2013 był kolejnym trudnym rokiem dla rynku kapitałowego. 
inwestorów od małych spółek notowanych na rynku New Connect
zainteresowanie inwestycjami w małe spółki zarówno na rynku pierwotnym jak 
miało negatywny wpływ na notowania spółek z portfela inwestycyjne
tendencje odbiły się na wynikach Emitenta. 
 
Wierzymy, że działania jakie podejmujemy zako
wartości Spółki.   
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Mariusz Obszański   
Prezes Zarządu   
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