
Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje 

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 roku. 

 

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 Suntech S.A. – wrzesień 2014 

roku. 

 

W okresie objętym raportem nie wystąpiły żadne wydarzenia, który mogłyby mieć istotne skutki dla 

przyszłej kondycji finansowej Spółki. 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

a) W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące  

w systemie ESPI: 

nie publikowała. 

b) W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące  

w systemie EBI: 

1. Raport bieżący 31/2014 z dnia 12.09.2014 r. – Raport miesięczny za sierpień 2014 roku, 

2. Raport bieżący 32/2014 z dnia 22.09.2014 r. – Nowe zamówienie na paszportyzację sieci 

szerokopasmowej, 

3. Raport bieżący 33/2014 z dnia 25.09.2014 r. – Podpisanie znaczącej umowy. 

Raporty bieżące i okresowe Spółki Suntech S.A. dostępne są na następujących stronach internetowych: 

www.newconnect.pl, www.gpwinfostrefa.pl, www.suntech.pl. 

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem.  

 

W okresie objętym raportem Spółka podpisała dwie znaczące umowy na dostawę i wdrożenie systemu 

do paszportyzacji sieci. Pierwsza z umów dotyczy dostarczenia systemu do paszportyzacji 

szerokopasmowej sieci teleinformatycznej należącej do jednej z jednostek samorządu terytorialnego 

południowej Polski. Kontrakt jest efektem konsekwentnej penetracji polskiego rynku sieci 

szerokopasmowych i rozbudowy systemu SunVizion Network Inventory o funkcje przeznaczone  

do paszportyzacji otwartych publicznych sieci szerokopasmowych.  

W myśl drugiej z podpisanych umów system do inwentaryzacji sieci SunVizion Network Inventory 

będzie częścią zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną w Grupie Kapitałowej 



Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., wdrożonego przez firmę CUBE.ITG. Wartość tego projektu 

wynosi 5,86 mln zł brutto, natomiast wartość umowy między Suntech i CUBE.ITG objęta jest tajemnicą 

handlową.  

 

4. Kalendarz inwestora. 

 

   Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014 r. - 14.11.2014 r. 

 


