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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 maj 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.: 

 

5 maja Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu  nr 17/2014 z dnia 15.04.2014 

r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Sokołów S.A. Oddział Produkcji                 

w Robakowie Umowę na wykonanie modernizacji zasilania SN. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu Umowy wynosi  1 660 000,00 PLN  netto. Termin realizacji wykonania Umowy: do 30 

września 2014 r.  

12 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 24 czerwca 2014 r. 

12 maja Zarząd Elektromont S.A.  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 20 

lutego 2014 roku poinformował, że w dniu 12 maja 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku 
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netto za 2013 rok. Zysk w wysokości 635 735,39 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset 

trzydzieści pięć złotych 39/100) zostanie podzielony w taki sposób, że kwota 260 000,00 (dwieście 

sześćdziesiąt tysięcy złotych  0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, 

co daje 0,04 PLN na jedną akcję. Pozostała kwota 375 735,39 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 

siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 39/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki.  

14 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za kwiecień. 

15 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za I kwartał 2014 roku.  

16 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  ERBUD S.A.  Umowę na 

dokończenie inwestycji pawilonu nr  17 wraz z jego rozbudową o łącznik 1 A – w ramach zadania 

inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt „Utworzenie Zachodniopomorskiego 

Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOS Zdroje” Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu Umowy wynosi  840 000,00 PLN  netto. Termin końcowy prac: 31.07.2014 roku.  

23 maja w nawiązaniu do Komunikatu nr 34/2013 oraz 11/2014, Zarząd Elektromont S.A. 

poinformował, że otrzymał od  A4 Business Park – „Iris Capital”  Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – Akcyjna (dawniej A4 Business Park „Grupa Echo” 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – Spółka Komandytowo – Akcyjna)   aneks do  Umowy 

na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach. Wynagrodzenie za 

wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 5 075 421,00  PLN netto.   

26 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PORR (Polska) S.A. 

zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w hali 

magazynowej firmy CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% 

kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki zostaną określone w Umowie, o której Emitent 

poinformuje w odrębnym raporcie. 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem:        

                                                                                            

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

systemu EBI dziewięć raportów:  

1. Raport bieżący  nr 19/2014 – EBI z dnia 05.05.2014 r. – Istotna informacja. 

2. Raport bieżący nr 20/2014 – EBI z dnia 12.05.2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 24 

czerwca 2014 r. 
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3. Raport bieżący nr 21/2014 – EBI z dnia 15.04.2014 r. – Rekomendacja Rady Nadzorczej 

dotycząca wypłaty dywidendy.  

4. Raport bieżący nr 22/2014 – EBI z dnia 14.05.2014 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2014 

roku. 

5. Raport bieżący nr 23/2014 – EBI z dnia 15.05.2014 r. – Raport za I kwartał 2014 roku. 

6. Raport bieżący nr 24/2014 – EBI z dnia 16.05.2014 r. – Istotna informacja. 

7. Raport bieżący nr 25/2014 – EBI z dnia 19.05.2014 r. – Istotna informacja. 

8. Raport bieżący nr 26/2014 – EBI z dnia 23.05.2014 r. – Istotna informacja. 

9. Raport bieżący nr 27/2014 – EBI z dnia 26.05.2014 r. – Istotna informacja. 

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2014 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu 

ESPI dwa raporty.    

1. Raport bieżący nr 7/2014 – ESPI z dnia 12.05.2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 24 

czerwca 2014 r. 

2. Raport bieżący nr 8/2014 – ESPI z dnia 28.05.2014  r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 

1 pkt 1 Ustawy o obrocie. 

 

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:   

 

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: 

14 VII 2014 – publikacja raportu za czerwiec  2014 roku. 

http://www.elektromont.pl/
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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  


