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Raport miesięczny  SZAR SA maj 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 maj 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 maju 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  maja 2015r. 
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Raport miesięczny SZAR SA za maj 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 

Wg wstępnych danych Emitent osiągnął w miesiącu maju w ujęciu jednostkowym przychody 

netto ze sprzedaży w wysokości  2 184,8 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za   

5 miesięcy 2015 r. wynosi  12 379,8 tys. zł. 

Proces dywersyfikacji działalności poprzez zwiększenie poziomu sprzedaży wyrobów 

metalowych oraz innych niż węglowe przebiega pomyślnie. Obecnie blisko 60% sprzedaży 

stanowią wyroby i usługi inne niż sprzedaż węgla, antracytu i wyrobów węglopochodnych. 

Uruchomiona produkcja profili zamkniętych zgrzewanych indukcyjnie osiągnęła pułap 

50% zakładanej wydajności. W dalszym postępowaniu zostanie zwiększony przydział mocy 

dla tego zakładu. Proces modernizacji zasilania pozwoli w III kwartale osiągnąć pełną 

zdolność produkcyjną.  

W maju został zawarty ramowy kontrakt eksportowy na dostawy wapna, obejmujący 

okres włącznie do grudnia 2015r. Planowane dostawy to ok. 30 000 Mg/mc. 

Ze względów technicznych, planowane dostawy antracytu od naszych polskich 

dostawców, zostały przesunięte na miesiąc czerwiec, co spowodowało niższe od planowanych 

przychody ze sprzedaży wyrobów węglopochodnych w miesiącu maju. 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w miesiącu maju 2015r 

Raporty EBI: 

- 8/2015 z dnia 14-05-2015 Raport kwartalny SZAR SA za I kw 2015r 

- 9/2015 z dnia 14-05-2015 Raport miesięczny SZAR SA za kwiecień 2015r 

-10/2015 z dnia 29-05-2015 Raport Roczny SZAR SA za rok obrotowy 2014 

Raporty ESPI: 

- nie publikowano 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia. 

4. Planowane wydarzenia w czerwcu 2015r 
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- Uzyskanie klauzuli wykonalności dla wyroku częściowego wydanego przez Sąd 

Gospodarczy w Katowicach w sporze przeciwko AMP Poland Sp. z o.o.  

- 24 czerwca – Wznowienie Certyfikatu Systemu Zarzadzania Jakością ISO  

- 30 czerwca 2015r – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR SA 

  

5. Zatrudnienie na koniec maja 2015r 

Zatrudnienie w SZAR SA liczone średnio, w przeliczeniu na etaty wyniosło 48. 

 

 

Prezes Zarządu 

Szymon Rurarz 


