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Raport miesięczny 

za wrzesień 2015 r. 

 
 
 
 
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 bieżącym miesiącu spółka Ecotech Polska S.A. uzgodniła warunki przejęcia 
przez Emitenta spółki pod firmą Business and Trust Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
Zarząd spółki Ecotech Polska S.A. poinformował, że osiągnął porozumienie co do 
istotnych warunków transakcji polegającej na przejęciu spółki Business and Trust 
spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przejęcie polegać będzie 
na wymianie akcji planowanej przez Emitenta emisji w ramach kapitału docelowego 
w zamian za 100% udziałów w spółce Business and Trust sp. z o.o. Parytet wymiany 
akcji Emitenta na udziały spółki Business and Trust sp. z o.o. zostanie ustalony po 
przeprowadzeniu pełnego badania due diligence przejmowanej spółki. Planowana 
transakcja nastąpi do dnia 30 września 2015 roku. Przejęcie spółki Business and 
Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisuje się w strategię zarządu 
Emitenta polegająca na konsolidacji rynku biomasy w Polsce i budowania silnej 
pozycji Emitenta na krajowym rynku dostawców biomasy. 
 
 Ponadto Zarząd Spółki ECOTECH POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie („Emitent”) poinformował w październiku 2015r., że podpisał umowę 
inwestycyjną z Kontrahentem dotyczącą rozwoju projektu silnika o ruchomej komorze 
spalania. Celem inwestycji jest doprowadzenie do uzyskania jednostki napędowej - 
silnika o ruchomej komorze spalania - o wysokiej sprawności energetycznej, tj. 
powyżej 50% i szerokiej tolerancji na jakość i rodzaj paliwa. Zawarta umowa 
przewiduje stworzenie konstrukcji silnika cieplno-atmosferycznego, który ma mieć 
swoje zastosowanie przy zagospodarowaniu ciepła odpadowego w energetyce 
zawodowej. Silnik wykorzystywać będzie energię cieplną, która do tej pory stanowiła 
stratę i zamieniał ją będzie w energię kinetyczną. W ramach zawartej umowy, do 
zależnej spółki celowej wniesione zostaną patenty do wynalazków. Zawarcia 
przedmiotowej umowy wpisuje się w strategię Emitenta polegająca na poszukiwaniu 
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki i odnawialnych źródeł energii.  
Kontrahent nie wyraził zgody na podanie do wiadomości publicznej nazwy 
kontrahenta.  
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Przewidywana wartość inwestycji wynikającą z umowy to 200 000,00 zł. Spółka 
spodziewa się, iż po dopracowaniu technologii z tytułu sprzedaży licencji lub 
patentów uzyska bardzo znaczące przychody. 
 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 
 
- Raport 25/2015 - raport bieżący - Uzgodnienie warunków przejęcia przez Emitenta 
spółki pod firmą Business and Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (03-
09-2015r). 
- Raport 26/2015 - raport bieżący za sierpień 2015 (15-09-2015r). 
- Raport 27/2015 - raport bieżący - Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej 
projektu silnika o ruchomej komorze spalania 
 
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. 
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Z poważaniem 
Sławomir Szczotka 

Prezes Zarządu 


