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 Spis treści 

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 Elektromont S.A.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego               

w okresie objętym  raportem. 

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

w okresie objętym niniejszym raportem. 

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia 

punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych                 

w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2015 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 Elektromont S.A.: 

Dnia 19 czerwca Zarząd Elektromont S.A.  poinformował, że otrzymał od Interbud-West Sp. 

z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na realizacje prac elektrycznych na zadaniach 

inwestycyjnych: 

1. Budowa centrum badawczo – rozwojowego (budynek R&D) ifm ecolink w Opolu. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   855 700,00 PLN  netto.  

2. Budowa zakładu produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz częścią 

socjalną i biurową na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE), 

podstrefa w Opolu przy ul. Północnej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy 

wynosi   924 300,00 PLN  netto.  

Dnia 23 czerwca Zarząd spółki Elektromont S.A. poinformował, iż Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2014.  Kwota 

w wysokości 546 183,81 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy  złote 81/100) 

została podzielony w taki sposób, że  

1) kwota 195 000,00 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych  0/100) przekazana została na 

wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. 0,03 zł (trzy grosze) brutto na jedną akcję.  

2)  kwota 351 183,81 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) 

przekazana została na kapitał zapasowy Spółki.  
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Zarząd podał, iż dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 lipca 2015 roku, zaś dzień 

wypłaty dywidendy ustalono na dzień 16 lipca 2015 roku. Dywidendą objęte są wszystkie 

wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 6 500 000 akcji ( serii A, B i C). Przypadająca na jedną akcję 

dywidenda wynosi  0,03 PLN.  

Dnia 23 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Elektromont 

S.A. na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na 

wspólną trzyletnią kadencję dla całego Zarządu.  

W skład Zarządu powołani zostali: 

Marek Błażków – Prezes Zarządu 

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu  

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem                                                                       

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu  2015 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem 

systemu EBI sześć raportów:  

1. Raport bieżący  nr 28/2015 – EBI z dnia 12.06.2015 r. – Raport za maj. 

2. Raport bieżący nr 29/2015 – EBI z dnia 19.06.2015 r. – Istotna informacja.  

3. Raport bieżący nr 30/2015 – EBI z dnia 23.06.2015 r. – Wykaz akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych go głosowania na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu.  

4. Raport bieżący nr 31/2015 – EBI z dnia 23.06.2015 r. – Treść uchwał podjętych na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

5. Raport bieżący nr 32/2015 – EBI z dnia 23.06.2015 r. – Uchwała Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy. 

6. Raport bieżący nr 33/2015 – EBI z dnia 23.06.2015 r. – Powołanie Zarządu na nową 

kadencję. 

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2015 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem 

systemu ESPI dwa raporty.    

1. Raport bieżący nr 6/2015 – ESPI z dnia 23.06.2015 r. – Wykaz akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych go głosowania na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu.   

2. Raport bieżący nr 7/2015 – ESPI z dnia 23.06.2015 r. – Uchwała Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy. 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej 

Spółki www.elektromont.pl 

 

 

http://www.elektromont.pl/
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:   

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,               

w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, 

opublikowane zostaną: 

13.08.2015 r. – Raport za lipiec 2015 r.   

13.08.2015 r. – Raport za II kwartał 2015 r.  

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect".  

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Małgorzata Zabrzańska - Prokurent 

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu     


