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Raport miesięczny  SZAR SA czerwiec 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 czerwcu 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  czerwca 2015r. 
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Raport miesięczny SZAR SA za czerwiec 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  2 250,1 tys. zł. Wartość przychodów netto 

narastająco za  6 miesięcy 2015 r. wynosi  14 567,6 tys. zł. 

W dalszym ciągu trwa proces modernizacji układu zasilania zakładu produkującego 

profile zamknięte zgrzewane indukcyjnie. Do czasu zwiększenia mocy, wydajność linii 

technologicznej wynosić będzie 50% wydajności zakładanej. W sytuacji zwiększonych  

zamówień, rozważa się wprowadzenie systemu dwuzmianowego. 

W ramach zawartego kontraktu dotyczącego eksportu wapna w 2015r prowadzone są 

procedury sprawdzające. Pierwsza dostawa przewidywana jest w miesiącu lipcu i obejmować 

będzie ok. 9 200 ton. 

Przesunięcia harmonogramów odbiorów zgłoszone przez naszych zagranicznych 

odbiorców spowodowały w tym miesiącu zmniejszone obroty, co skutkować będzie 

przesunięciem tych dostaw na kolejny okres. Dotyczy to wyrobów węglonośnych i wyrobów 

metalowych. 

W minionym miesiącu wpłynął do SZAR SA uprawomocniony wyrok Sądu 

Gospodarczego w sporze przeciwko AMP Poland SA w sprawie częściowej zapłaty, co 

poskutkowało odwrotną windykacją komorniczą na korzyść SZAR SA. 

W dniach 22-23 czerwca SZAR SA przeprowadził skutecznie procedurę wznowienia 

certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Termin ważności certyfikatu – 2 lata. 

W dniu 30.06.2015r odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR SA. 

Informacje w tej sprawie zostały opublikowane na stronach www.szar.pl i poprzez publiczne 

komunikatory EBI i ESPI. 

W ramach uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pan Artur Grocholski został 

powołany do Rady Nadzorczej SZAR SA na kolejną kadencję. 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w miesiącu czerwcu 2015r 

Raporty EBI: 

- 11/2015 z dnia 02-06-2015 Raport bieżący – Zwołanie ZWZA SZAR SA na dzień 

30.06.2015r 

http://www.szar.pl/
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- 12/2015 z dnia 15-06-2015 Raport bieżący – Raport miesięczny za maj 2015r. 

- 13/2015 z dnia 30-06-2015 Raport bieżący – Wykaz akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na ZWZA SZAR SA w dniu 30.06.2015r. 

- 14/2015 z dnia 30-06-2015 Raport bieżący – Treść uchwał podjętych na ZWZA SZAR SA 

w dniu 30.06.2015r. 

- 15/2015 z dnia 30-06-2015 Raport bieżący – Powołanie do Rady Nadzorczej na kolejną 

kadencję 

Raporty ESPI: 

- 1/2015 z dnia 02-06-2015 Raport bieżący – Zwołanie ZWZA SZAR SA na dzień 

30.06.2015 

- 2/2015 z dnia 30-06-2015 Raport bieżący – Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

ZWZA SZAR SA w dniu 30.06.2015r. 

- 3/2015 z dnia 30-06-2015 Raport bieżący – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na ZWZA SZAR SA w dniu 30.06.2015r. 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia. 

 

4. Planowane wydarzenia w lipcu 2015r 

- 15.07.2015 – publikacja raportu miesięcznego 

5. Zatrudnienie na koniec maja 2015r 

Zatrudnienie w SZAR SA  w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 44,5. 

 

 

Prezes Zarządu 

Szymon Rurarz 


