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Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały 

Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przedstawia raport z bieżącej 

działalności Emitenta w miesiącu lipcu 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:  

W lipcu 2015 roku Spółka realizowała nowe kontrakty na produkcję i dostawę prefabrykatów m.in. na budowę hali magazynowej w Bydgoszczy dla Budimexu. Przygotowano projekt 
oraz będą realizowane dostawy prefabrykatów dla SKANSKA Szczecin na budowę Nowe Czarnowo. Dla PBDI Toruń dostarczano płyty drogowe. Przyjęto zlecenia z firmy WARBUD S.A. 
z siedzibą w Warszawie na projekt, stabilizację, produkcję i montaż prefabrykatów na budowę w Bydgoszczy.   

W dalszym ciągu Spółka realizowała produkcję i  dostawy stropów dla firmy MOLEWSKI na budowę Strażnicy we Włocławku;  dla firmy STEEL-B na budowę AMICA Wronki; dla firmy 
Wiksbud na budowę we Włocławku; dla GOLDBECK na budowę w Koszalinie; dla NICKEL na budowę w Gnieźnie; dla AMBIT na budowę AWILUX.  

Realizowano  dostawy i montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych, dostawy betonu towarowego, roboty budowlane w ramach budowy biurowca  usługowego na terenie 
Biznes Park Kraszewskiego 1 w Bydgoszczy.  Zaprojektowane płyty stropowe TT wyprodukowano na potrzeby budowy Mc Donalds w Gdańsku. Dla firmy ELWOZ wyprodukowano 
dźwigary na budowę budynku technologicznego.  

W zakresie Generalnego Wykonawstwa Spółka realizowała kontrakty na roboty budowlane w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, rozbudowę i przebudowę 
budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, budowę Komendy Policji w Tucholi, budowę Centrum Dystrybucyjnego Doka Polska w Bydgoszczy, budowę obwodnicy Inowrocławia  w 
ciągu drogi krajowej nr 15 i 25.  

W dniu 29 lipca 2015 roku podpisano z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Toruniu umowę o roboty budowlane na budowę budynku przystani sportów wodnych - bazy 
treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z dokumentacją projektową nowa przystań będzie obiektem 
wielofunkcyjnym, wolnostojącym, o nowoczesnej bryle. Obiekt posiadać będzie hangary na łodzie wioślarskie i żeglarskie oraz szkutnie do naprawy sprzętu. W obiekcie będzie marina z 
pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, biura, zaplecze sanitarne i szatniowe oraz pomieszczenia towarzyszące: sale odnowy biologicznej, zespół siłowni i ergometrów oraz sala 
konferencyjno – szkoleniową wraz z zapleczem. Budynek będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

 
 2. Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę:  

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała raporty  EBI:  
RB nr 18 z 14.07.2015 r. - Zawarcie istotnej umowy  
RB nr 19 z 14.07.2015 r. - Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku  
RB nr 20 z 30.07.2015 r. – Zawarcie istotnej umowy 
 
W okresie objętym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI  
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

Pozyskane w drodze niepublicznej emisji akcji środki pieniężne przeznaczane były i nadal są na rozwój Spółki w celu zwiększenia rentowności Spółki.    

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów:   

Raport miesięczny za lipiec 2015 roku – 13 sierpnia 2015 roku  
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 13 sierpnia 2015 roku  
Raport miesięczny za sierpień 2015 roku – 14 września 2015 roku  
 
 
 

Podstawa prawna:  Załącznik  do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na NewConnect”    

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu  

Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu    

 

    

 


