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Raport miesięczny spółki NWAI Dom Maklerski S.A. 
 

/Wrzesień 2014/ 

 

Wypełniając postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”, Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej 

wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 r. 

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które  

w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych: 

W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły szczególne 

zdarzenia czy nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć istotny wpływ na 

kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w przyszłości. 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego i okresowego w 

okresie objętym raportem. 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty: 

Raporty EBI 

data typ numer temat link 

2014.09.12 bieżący 38/2014 Raport miesięczny – sierpień 2014 www 

 

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

w okresie objętym raportem: 

Spółka zrealizowała wszystkie cele komunikowane w związku z emisją akcji przeprowadzoną w 2011 

roku, o czym informowała w poprzednich raportach. 

 

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

które dotyczą emitenta 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: 

Aktualny kalendarz inwestora przedstawiający terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r. 

znajduje się na stronie internetowej Spółki (www).  

http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NWA&id=70165&id_tr=1
http://www.nwai.pl/index.php?id=633&lng=pl
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Podstawa prawna: 

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 


