
 1 

 

                                                                                                                                         Jelenia Góra, 13 maj 2016 r.  

K 

 
 
 

RAPORT MIESIĘCZNY 
 

ELEKTROMONT S.A. 
 

za kwiecień 2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



Raport miesięczny Elektromont S.A. za kwiecień 2016 2 

 

                                                                                                                                   Jelenia Góra, 13 maj  2016 r.  

 Spis treści 

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 Elektromont S.A.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego               

w okresie objętym  raportem. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce     

w okresie objętym niniejszym raportem. 

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia 

punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych                 

w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 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 Elektromont S.A.: 

Dnia 14 kwietnia Zarząd „Elektromont” S.A. przekazał raport za marzec 2016 r. 

Dnia 14 kwietnia Zarząd „Elektromont: S.A. przekazał raport za rok 2015. 

Dnia 26 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał postanowienie Sądu 

Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z 

dnia 19 kwietnia 2016 r. o dokonaniu rejestracji zmiany adresu Oddziału Wrocław Spółki 

Elektromont S.A. Nowy adres Oddziału Wrocław: ul. Obornicka, numer 77B, lokal 1B, kod pocztowy 

51-114 Wrocław.    

Dnia 27 kwietnia w nawiązaniu do komunikatu 63/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, 

że otrzymał od Budimex S.A. Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego” Wartość Umowy przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. 

Zakończenie prac nastąpi do dnia  31.08.2016 r.  

 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem                                                                       

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2016 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem 

systemu EBI cztery raporty:  
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1. Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 14.04.2016 r. - Raport miesięczny.  

2. Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 25.03.2016 r. – Raport roczny za 2016. 

3. Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 26.04.2016 r. – Zmiana adresu oddziału Spółki. 

4. Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 27.04.2016 r. – Istotna informacja. 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2016 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem 

systemu ESPI żadnych raportów.  

 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej 

Spółki www.elektromont.pl 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:   

4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,               

w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, 

opublikowane zostaną: 

14.06.2016 r. – Raport za maj. 

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect".  

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Marek Błażków – Prezes Zarządu  

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu    

 

http://www.elektromont.pl/

