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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 maju 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:  

Pierwsza połowa maja 2014 roku  w budownictwie przyniosła oczekiwany wzrost popytu i wyraźne ożywienie na rynku inwestycji. Jednak niska liczba rozstrzyganych przetargów 

powoduje walkę cenową a ty samym spadek cen za usługi i dostawy elementów prefabrykowanych w budownictwie. Taka sytuacja pozostawiła ślad w postaci pogorszenia się sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrost  zatorów płatniczych. W ciągu najbliższego miesiąca sytuacja na rynku budowlanym powinna zacząć się normować i powinien 

nastąpić umiarkowany wzrost popytu. Terminy realizacji inwestycji zaplanowanych przez inwestorów na ten rok, mając na uwadze szybki czas realizacji, przyczynią się do spiętrzenia 

rozstrzyganych inwestycji. To powinno spowodować umiarkowany wzrost cen usług i nasycenie rynku. 

Liczba zamówień na płyty sprężone utrzymuje się na dość wysokim poziomie i wzrasta, co dobrze rokuje na kolejne miesiące. Przeważają głównie kontrakty średniej i małej 

wielkości. Przewiduje się wzrost zapotrzebowania w kolejnych miesiącach. W zakresie wykonania prefabrykacji Spółka kończy realizację kontraktu w Bydgoszczy na dostawy 

prefabrykatów na Galerię Pomorską w Bydgoszczy  oraz budynku Onkologii w Bydgoszczy. Spółka pozyskała również dwa kolejne tematy: dostawy prefabrykatów dla realizacji 

„Rozbudowa Centrum Handlowego „Ogrody” w Elblągu oraz umowę o roboty budowlane wraz z usługą montażu dla realizacji Galerii Handlowej w Rypinie. Sprzedaż elementów 

kanalizacyjnych, betonu towarowego oraz elementów dla drogownictwa  utrzymuje się na zadowalającym poziomie i cały czas wzrasta. Spółka dla ożywienia sprzedaży betonu 

towarowego oraz stropów dla budownictwa jednorodzinnego zorganizowała szereg działań handlowo-marketingowych skierowanych do grupy odbiorców działających na rynku 

lokalnym.  

 

2. Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę:  

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała następujące  raporty  EBI:  

RB nr 8  z 14.0.2014 roku  –  Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku  

RO nr 9 z 14.05.2014 roku - Raport za I kwartał  2014 roku  

RO nr 10 z 22.05.2014 roku – Raport roczny za 2013 rok  

RB nr 11 z 27.05.2014 roku – Zwołanie Walnego Zgromadzenia na 27.06.2014 roku  

ESPI  nr 1 z 27.05.2014 roku - Zwołanie Walnego Zgromadzenia na 27.06.2014 roku 
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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 maj 2014 roku  - 13 czerwca 2014 roku 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  - 27 czerwca 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  

 

 


