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Spis treści 

 

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 Elektromont S.A.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego               

w okresie objętym  raportem. 

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

w okresie objętym niniejszym raportem. 

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Spółki 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. 

 

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia 

punktu 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”, przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 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 Elektromont S.A.: 

 

10 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  "Galeria Sudecka – 

Projekt Echo – 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo – akcyjna  

podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną                                   

i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną  w Centrum Handlowym  „Galeria Sudecka” w Jeleniej 

Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje powiększone do kwoty   

7 105 000,00 PLN  netto.  

15 kwietnia Zarząd przekazał raport roczny za rok obrotowy 2013. Za 2013 rok Spółka 

uzyskała przychody ze sprzedaży netto  w wysokości  ponad 34,8  mln  zł, które były wyższe o 

ponad 9 mln zł od przychodów w analogicznym okresie 2012 roku. Trzeba podkreślić, że są to 

najwyższe, rekordowe przychody w historii Elektromont S.A. Dzięki temu nastąpiła znacząca 
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poprawa wyników na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży za 2013 rok 

wyniósł ponad 1 mln zł i był wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2012 r. o 72%. Zysk brutto 

ukształtował się na poziomie prawie 788 tys. zł  wykazując 38% dynamikę wzrostu w stosunku do 

roku ubiegłego. Zysk netto Spółki wzrósł do  poziomu prawie 636 tys. zł osiągając 41%  wzrost  w 

porównaniu do roku 2012.    

15 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Sokołów S.A.  Oddział 

Produkcji w Robakowie zamówienie na wykonanie modernizacji zasilania SN. Wynagrodzenie za 

wykonanie przedmiotu Zamówienia wynosi  1 660 000,00 PLN  netto.  

24 kwietnia, w nawiązaniu do Komunikatu nr 57/2013 oraz 9/2014 Zarząd Elektromont S.A. 

poinformował, że otrzymał od  Strabag Sp. z o.o.  aneks do  Umowy w zakresie dostawy i montażu 

instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w 

Polkowicach” Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 

5 668 279,85 PLN netto.   

 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem:        

                                                                                            

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2014 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem 

systemu EBI pięć raportów:  

1. Raport bieżący  nr 14/2014 – EBI z dnia 10.04.2014 r. – Istotna informacja. 

2. Raport bieżący nr 15/2014 – EBI z dnia 14.04.2014 r. – Raport miesięczny za marzec.  

3. Raport bieżący nr 16/2014 – EBI z dnia 15.04.2014 r. – Raport roczny Elektromont S.A. za rok 

2013. 

4. Raport bieżący nr 17/2014 – EBI z dnia 15.04.2014 r. – Istotna informacja. 

5. Raport bieżący nr 18/2014 – EBI z dnia 24.04.2014 r. – Istotna Informacja.   

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2014 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem 

systemu ESPI żadnych raportów.    

 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej 

Spółki www.elektromont.pl 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:   

http://www.elektromont.pl/
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4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki 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 kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, 

opublikowane zostaną: 

15 V 2014 – publikacja raportu za I kwartał 2014 roku. 

14VI 2014 – publikacja raportu za maj 2014 roku.  

 

Podstawa prawna:  

Punkt 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".  

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Marek Błażków - Prezes Zarządu 

Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu  


