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Raport miesięczny 

za październik 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 Zarząd ECOTECH POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Krakowie (dalej: „Spółka”) poinformował, iż w dniu 01 października 2015 roku 
powziął informację, iż postanowieniem z dnia 22 września 2015 roku Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego zarejestrował następujące zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego: 
 
 1) rejestracja zmian Statutu Spółki, dokonanych mocą postanowień uchwał 
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 30.06.2015 roku: 
@ zmiana Statutu Spółki poprzez zmianę następujących paragrafów przez nadanie 
im nowego brzmienia: §2, § 8, § 12 ust.3, § 16, § 17 ust.5, § 19, § 20, § 21, § 12 
ust.4, § 12 ust.7, § 13, § 14, § 1 ust.3, § 10 ust.3 
@ zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie następujących paragrafów: § 4(1), § 5(1) 
@ zmiana Statutu Spółki poprzez usunięcie następującego paragrafu: § 12 ust.9 
 
2) rejestracja wysokości kapitału docelowego: 10 296 860,00 ZŁ  
 
3) rejestracja uprzywilejowania akcji serii A: akcje są uprzywilejowane 
 
4) wpis wzmianek o złożonych dokumentach: 
@ wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 
do 31.12.2014 
@ wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta za okres od 01.01.2014 do 
31.12.2014 
@ wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 
@ wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu za okres od 
01.01.2014 do 31.12.2014 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 
 
- Raport 28/2015 - raport bieżący - Uzgodnienie warunków przejęcia przez Emitenta 
spółki pod firmą Business and Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (01-
10-2015r). 
- Raport 29/2015 - raport bieżący za wrzesień 2015 (20-10-2015r). 
 
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 


