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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 marcu 2016 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 lutym 2016 roku Spółka nadal realizowała kontrakty na produkcję i dostawę prefabrykatów dla firmy CITY PRO, dla Budimexu na budowę szkoły w Plewiskach,  dla SKANSKA 
Szczecin na budowę Nowe Czarnowo.  Realizowano dostawy płyt stropowych dla firmy PRAEFA, które z kolei dostarczane są na budowę w Danii i w Niemczech.  

Realizowano dostawy prefabrykatów dla spółki HALBUD Grochowski na budowę DROMET w Grodzisku Mazowieckim; EBUD-Przemysłówka na budowę szkoły w Bydgoszczy; stropy TT 
wraz z belkami i słupami dla WUZETKA na budowę restauracji w Szamotułach; dla SITA Zielona Energia sp. z o.o. mury oporowe na składowisko odpadów. Realizowano dla firmy 
AMWIN produkcję  podwalin, konstrukcji i słupów na budowę Bierzglinek.    Realizowano dostawy stropów dla:  PBUH WANT na budowę w Tczewie; GRALBETU na budowę Panattoni 
w Bydgoszczy; Metrologu na budowę hali w Niepruszewie; Przemysłówki Holding Olsztyn na budowę siedziby Zasadniczej Szkoły Ogólnokształcącej w Pruszkowie oraz Zakładu 
Innowacyjno-Wdrożeniowego w Pruszkowie; Nickiel na budowę ENEI Poznań;  BUDMAT na budowę budynku handlowo-usługowego w Pruszczu Gdańskim; umowę o roboty budowlane 
dla PROJEKT; dostawy i montaż konstrukcji ALDI w Bydgoszczy.  Dla firmy DOJNIKOWSKI dostarczano stopy prefabrykowane na budowę OPACZ KOLONIA.    

W zakresie Generalnego Wykonawstwa Spółka nadal realizowała kontrakty na rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, budowę obwodnicy Inowrocławia  w 
ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Realizowano budowę budynku przystani sportów wodnych - bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Trwa realizacja dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku warsztatowego 
nr 35 przeznaczonego na warsztat remontu pojazdów mechanicznych oraz modernizacja stanowisk remontowych dla potrzeb kontenerów ładunkowych w Bydgoszczy, a także 
przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 35 w Bydgoszczy. Realizowano zadanie pn. „Remont budynku administracyjnego, garażowego oraz gospodarczego Komendy 
Powiatowej Policji w Chełmnie przy ulicy Świętojerskiej 5 wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach konsorcjum firm realizowana jest modernizacja i przebudowa basenu przy ul. 
Wejherowskiej we Wrocławiu - budowa krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz 
niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi. Także w ramach konsorcjum firm PREFABET-BIAŁE BŁOTA, jako jego uczestnik, rozpoczął budowę 
hali sportowej.   

 
 2. Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę:  

W okresie objętym raportem Spółka opublikowała raporty  EBI:  
RB nr 5 z 14.03.2016 r.  - Raport miesięczny za luty 2016 roku  
 
W okresie objętym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI  
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

 W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji z 2011 roku.   
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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 marzec 2016 roku – 14 kwietnia 2016 roku  
Raport miesięczny za kwiecień  2016 roku – 10 maja 2016 roku  
Raport za I kwartał 2016 r. – 10 maja 2016 roku  
Raport roczny za 2015 r. – 17 maja 2016 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    


