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Raport miesięczny 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym       
Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta. 
 
 W okresie objętym raportem miesięcznym: 
 
- Zarząd spółki przyjął do realizacji dalszy kierunek rozwoju spółki. Spółka będzie 
nadal rozwijała i wdrażała na rynek technologię utylizacji odpadów niebezpiecznych 
Enviro-Mix. Dodatkowo działalność spółki rozszerzona zostanie o działalność  
w obszarze OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w postaci produkcji i handlu biomasą 
o zasięgu międzynarodowym, oferowaniu i budowie instalacji do produkcji energii 
odnawialnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania jak też wdrażanie rozwiązań 
obniżających zużycie wody i energii. Realizacja strategii odbywać się będzie poprzez 
fuzje i przejęcia oraz poprzez inwestycje własne. Prowadzone są negocjacje  
z pierwszymi podmiotami. 
 Jednocześnie rozpoczęto prace nad opracowaniem szczegółowych założeń 
strategii, które winny zostać ukończone w ciągu 6-ciu miesięcy. 
 
- Spółka Ecotech Polska SA porozumiała się ze spółką Strabo Trade sp. z o.o. SKA 
(www.strabotrade.eu) o objęciu za 1 mln PLN akcji nowej emisji. Jednocześnie 
Strabo Trade Sp. z o.o. SKA wniesie do Ecotech Polska SA kompetencje w zakresie 
międzynarodowego handlu biomasą oraz działalności w zakresie OZE. 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 
 
- Raport 13/2015 - raport bieżący - ECOTECH POLSKA S.A. Treść uchwał podjętych 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ECOTECH POLSKA S.A. w dniu 
30.06.2015 roku (01-07-2015r). 
- Raport 14/2015 - raport bieżący - Informacja o rozszerzeniu działalności i zmianie 
strategii (18-07-2015r). 
- Raport 15/2015 - raport bieżący - Porozumienie w sprawie objęcia akcji nowej 
emisji ze spółką Strabo Trade Sp. z o.o. SKA (19-07-2015r). 
 
 



 

www.ecotech.com.pl 

 

 
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby  
w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
Nie występuje. 
 
 
 
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce  
w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych Walnych Zgromadzeniach, otwarcie subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji 
raportu analitycznego. 
 
- publikacja raportu za II kwartał 2015r 
 
 
 
 

Z poważaniem 
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