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Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

emitenta, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych emitenta.  

W dniu 17 czerwca 2015 roku Spółka opublikowała raport roczny za 2014 r., który 

zawierał Sprawozdanie Finansowe za 2014 r., Sprawozdanie Zarządu za 2014 r. oraz 

Raport i Opinię Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego. 

W ocenie Zarządu w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne inne zdarzenia  

i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne skutki dla jej 

przyszłej kondycji finansowej oraz osiąganych przez nią wyników. 

 

Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem. 

Raport bieżący EBI 10/2015 z 03.06.2015 „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego” 

Raport bieżący EBI 11/2015 z 10.06.2015 „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego” 

Raport bieżący EBI 12/2015 z 14.06.2015 „Raport miesięczny za maj 2015” 

Raport bieżący EBI 13/2015 z 16.06.2015 „Zwołanie ZWZA XPLUS S.A. ” 

Raport roczny EBI 14/2015 z 17.06.2014 „Raport za 2014 rok” 

Raport bieżący ESPI 1/2015 z 16.06.2015 „XPLUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy XPLUS SA.” 

 

Informacje na temat realizacji celów emisji.  

W czerwcu 2015 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.  

 

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce  

w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów. 

W lipcu 2015 nie są planowane żadne zdarzenia, które mogą być istotne z punktu 

widzenia inwestorów. 

 

 


