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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 styczniu 2016 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2016, że nie był w stanie dokonać 

wykupu obligacji serii C w terminie, tj. w dniu 11 stycznia 2016 r. Odsetki od tych obligacji zostały 

wypłacone w terminie. Brak wykupu tych obligacji wynikał z trudnych okoliczności rynkowych i 

opóźnień w realizacji kontraktów spowodowanych głównie czynnikami niezależnymi od Emitenta. W 

efekcie Emitent poniósł wyższe niż zakładał koszty realizacji kontraktów.  

W styczniu 2016 r. prowadzone były rozmowy z głównymi wierzycielami, obligatariuszami, bankiem 

oraz podwykonawcami. Rezultatem tych rozmów jest zawarcie wstępnego porozumienia z bankiem 

przesuwającego termin spłaty kredytu oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy na dzień 23 lutego 2016 r., na którym ma zostać poddana pod głosowanie emisja 

obligacji zamiennych na akcje. Celem przeprowadzenia powyżej wskazanej emisji obligacji jest 

ustabilizowanie sytuacji finansowej Emitenta poprzez zebranie środków na spłatę wszystkich 

obecnych emisji obligacji. 

Ustabilizowanie sytuacji finansowej Emitenta pozwoli na dokończenie obecnie prowadzonych 

kontraktów, tj. rozliczenie zakończonych kontraktów z TP-Teltech Sp. z o.o. oraz Hawe Budownictwo 

Sp. z o.o. i dokończenie kontraktu w trakcie realizacji z Tel-Projekt Sp. z o.o. 

Opracowano strategię rozwoju, która w pierwszej fazie (już rozpoczętej) opiera się na 

przeprowadzeniu restrukturyzacji Emitenta, zwiększeniu efektywności działań ukierunkowanych na 

zoptymalizowania procesów wewnętrznych, wzmożeniu efektowności zarządzania realizacją 

dotychczasowych kontraktów i rozszerzeniu portfela zamówień, a także istotnej redukcji kosztów. W 

tym celu zaangażowani zostały przez Emitenta do współpracy menadżerowie o wysokich 

kwalifikacjach (którzy obecnie przejmują kontrolę nad zarządzaniem poszczególnymi obszarami 

działalności operacyjnej Emitenta), znajomości branży i wieloletnim doświadczeniu w podejmowaniu 

działań restrukturyzacyjnych, dzięki którym m.in. zostały zidentyfikowane obszary do pozyskania 

nowych kontraktów oraz potencjalni zleceniodawcy. 

 

2. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ZA STYCZEŃ 2016 R. 

2.1. Raporty EBI 

Data publikacji 
Nr  

raportu 
Temat 

2016-01-28 3/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

2016-01-14 2/2016 Raport miesięczny za grudzień 2015 r. 
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2016-01-12 1/2016 
Informacja o braku terminowego wykupu obligacji 

serii C 

 

2.2. Raporty ESPI 

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała za pomocą Elektronicznego Systemu 

Przekazywania Informacji (ESPI) następujące raporty. 

Data publikacji 
Nr  

raportu 
Temat 

2016-01-28 1/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

3. KALENDARZ INWESTORA 

Do 15 lutego 2016 roku – raport za IV kwartał 2015 roku 

23 lutego 2016 roku - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Do 14 marca 2016 roku – publikacja raportu miesięcznego za luty 2016 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". 


