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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 wrześniu 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:  

We wrześniu 2014 roku ilość inwestycji publicznych oraz prywatnych nadal utrzymywała się na wysokim poziomie, mimo stopniowego spadku koniunktury w budownictwie, 

przedstawianego przez GUS. Popyt na płyty stropowe dalej przewyższa możliwości produkcyjne na najbliższe tygodnie, co ma wpływ na politykę cenową wyrobów. Jednak nadal wiele 

firm boryka się z opóźnieniami płatności.  

W zakresie wykonania prefabrykacji Spółka realizuje kontrakt na dostawę prefabrykatów na  Rozbudowę Centrum Handlowego „Ogrody” w Elblągu, na budowę hali w Wągrowcu oraz 

hali magazynowej wraz z powierzchniami biurowymi w Swadzimiu. Sprzedaż elementów kanalizacyjnych, betonu towarowego oraz elementów dla drogownictwa  utrzymuje się na 

zadowalającym poziomie. 

W zakresie Generalnego Wykonawstwa Spółka realizuje wiele kontraktów, w tym na wykonanie robót budowlanych, budowy budynków, budowy dróg wewnętrznych, parkingów, 

placów, chodników, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przeciwpożarowej, odwodnienia dróg i parkingów.  

 

 

2. Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę:  

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała następujący raport  EBI:  

RB nr 34 z  12.09.2014 -  Raport miesięczny za sierpień 2014 roku 

W okresie objętym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI  

 

 

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 środki pieniężne przeznaczane były i nadal są na rozwój Spółki w celu zwiększenia rentowności Spółki.    
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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:   

Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku  - 14 października 2014 roku  

Raport miesięczny za październik 2014 roku  - 14 listopada 2014 roku 

Raport okresowy za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 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  

 

 


