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Raport miesięczny  SZAR SA wrzesień 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 wrzesień 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 we wrześniu 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  września 2015r. 
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Raport miesięczny SZAR SA za wrzesień 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 

 

W dalszym ciągu sytuacja w branży hutniczej ulega poprawie, co widać po zwiększonych 

zamówieniach na komponenty antracytowe – nawęglacze i spieniacze. 

Ta zauważalna poprawa koniunktury w polskim hutnictwie pozwoli na poprawę sytuacji 

dostawców wyrobów węglonośnych, w tym naszej firmy SZAR S.A.  

Po długim okresie oczekiwania zostają uruchamiane, pierwsze programy unijne z 

nowej perspektywy 2014-2020, co będzie stanowić znaczący impuls dla polskiej gospodarki, 

w tym również dla sektora budownictwa, co pośrednio wpływa na zwiększenie 

zapotrzebowania w branży hutniczej na nasze wyroby, jak i produkowane przez nas profile 

stalowe i lekkie konstrukcje stalowe. 

W ramach działań innowacyjnych prowadzone są prace nad produkcją profili 

stalowych z nowych gatunków blach. Te modernizacje pozwolą na osiągnięcie 

konkurencyjnej pozycji na rynku.  

Kontrakt exportu wapna jest zrealizowany pomyślnie. Łączna ilość exportowanego 

wapna w miesiącu wrześniu wyniosła 9 500 Mg. 

Prowadzony w ramach restrukturyzacji kosztów remont  własnego biurowca dobiega 

końca, czego skutkiem będzie zmiana siedziby Spółki. Planowany termin XI. 2015r. 

Wg wstępnych danych Emitent osiągnął w miesiącu wrześniu w ujęciu jednostkowym 

przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 285,7 tys. zł. Wartość przychodów netto 

narastająco za  9 miesięcy 2015 r. wynosi 20 557,6 tys. zł. 

 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w miesiącu wrześniu 2015r 

Raporty EBI: 

- 19/2015 z dnia 15-09-2015 Raport bieżący – Raport miesięczny za sierpień 2015r. 

Raporty ESPI: 

W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca takie zdarzenie. 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia. 

 

4. Planowane wydarzenia w miesiącu listopadzie 2015r 

- 15.11.2015 – publikacja raportu miesięcznego 

 

5. Zatrudnienie 

Zatrudnienie w SZAR SA  na 30.09.2015r w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 41. 

 

Prezes Zarządu 

Szymon Rurarz 


