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1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM, KTÓRE W OCENIE 

SPÓŁKI NANOTEL S.A. MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ 

OSIĄGANYCH PRZEZ NIĄ WYNIKÓW FINANSOWYCH 

W październiku Spółka przeprowadziła dwie, zakończone sukcesem, emisje obligacji (serii D i E) w ofercie 

prywatnej.  

Celem pierwszej z nich było wzmocnienie płynności finansowej Spółki w sezonie budowlanym  

oraz pozyskanie finansowania w wysokości 3,0 mln PLN, jako krótkoterminowej pożyczki na realizację 

bieżących kontraktów, do czasu ich rozliczenia z zamawiającymi. Ze względu na długotrwałe procedury 

związane z uzyskaniem środków ze strony instytucji bankowych Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji obligacji 

z terminem wykupu na styczeń 2015 r. Spółka zakończyła roboty budowlane na Dolnym Śląsku, jednocześnie 

realizując kontrakty w woj. lubelskim i podkarpackim. Ponieważ zapisy zawarte kontraktach wymuszają 

rozliczanie ich na ściśle określonych zasadach do czasu spływu należności środki te są niezbędne dla 

zachowania tempa i zakresów prowadzonych robót. 

Druga z przeprowadzonych emisji miała na celu obniżenie kosztów pozyskanego kapitału, poprzez wykup 

obligacji serii A i B o łącznej wartości 2,0 mln PLN i zastąpienie ich niżej oprocentowanymi obligacjami serii E 

(z 12% na 8%). Wykup obligacji serii A i B spowoduje zwolnienie hipoteki, która ustanowiona była zastawem, 

celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z obligacji.  

W październiku zakończone zostały również negocjacje dotyczące zwiększenia parku maszynowego Spółki.  

W wyniku negocjacji z dostawcą sprzętu, jak i leasingodawcą Nanotel S.A. wzmocni się sprzętowo o 20 nowych, 

w pełni wyposażonych minikoparek i 10 ubijaków stopowych. Pozyskany sprzęt ze względu na swoją 

uniwersalność zostanie wykorzystany nie tylko na potrzeby bieżących zleceń, ale także na przyszłe budowy. 

 

 

2. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. 

2.1. Raporty EBI 

Data 
publikacji 

Nr  
raportu 

Temat 

01-10-2014 36/2014 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D 

03-10-2014 37/2014 Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii D 

14-10-2014 38/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014 r. 

27-10-2014 39/2014 Podjęcie uchwały w sprawie przydział obligacji na okaziciela serii E  

27-10-2014 40/2014 Wcześniejszy wykup obligacji Emitenta serii A i B (NAN 0415 i NAN 1015) 

28-10-2014 41/2014 Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii E 

29-10-2014 42/2014 Nabycie aktywów o istotnej wartości 
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2.2. Raporty ESPI 

W okresie objętym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

3. KALENDARZ INWESTORA 

 

do 14 grudnia 2014 roku – publikacja raportu miesięcznego za listopad 2014 roku. 

 

Podstawa prawna: 

Niniejszy dokument Zarząd Spółki NANOTEL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 16 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". 


