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Raport miesięczny  SZAR S.A. za styczeń 2015 r. 

 

 

 

 

 

Zarząd SZAR SA w Częstochowie działając w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 

293/2010 , pkt 16, Zarządu GPW w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010r "Dobre Praktyki 

Spółek notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 

raport miesięczny za styczeń 2015r. 

 

 

Niniejszy raport zawiera:  

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 .  

2.   Zestawienie raportów opublikowanych w styczniu 2015r. 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

4. Planowane wydarzenia.  

5. Zatrudnienie na koniec  stycznia 2015r. 
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Raport miesięczny  SZAR SA za styczeń 2015 r. 

 

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 

SZAR SA nadal realizuje import  antracytu i węgla antracytowego typ T z terenów 

Rosji. Realizacja dostaw planowanych na styczeń  przesunięta została na pierwszą dekadę 

lutego. Prowadzone negocjacje w zakresie zakupu antracytu wietnamskiego, jako 

alternatywnego źródła dostaw wymagają pozyskania dodatkowych źródeł  finansowania, ze 

względu na skalę transakcji. Negocjacje w toku. 

 W ramach prowadzonej  dywersyfikacji działalności polegającej na zwiększeniu 

produkcji lekkich konstrukcji metalowych Emitent prowadzi negocjacje dla pozyskania 

znaczącego zamówienia.  

 Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia produkcji profili stalowych 

zgrzewanych indukcyjnie na terenie jednego  ze swoich zakładów w Częstochowie. 

Planowana gotowość produkcyjna to pierwszy kwartał 2015r. 

 Przychody  Spółki  w styczniu  2015r wynoszą 2.053,5 tys.zł. 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w miesiącu styczniu 2015r 

Raporty EBI: 

- 1/2015 z dnia  08-01-2015  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015r 

- 2/2015 z dnia 14-01-2015 Raport miesięczny za grudzień 2014r 

Raporty ESPI: 

- nie publikowano 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia. 

4. Planowane wydarzenia w marcu 2015r 

14 marca 2015r - publikacja raportu miesięcznego za miesiąc luty 

5. Zatrudnienie na koniec stycznia 2014r 

W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie w SZAR SA wynosiło 47 . 

 


