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Raport miesięczny  SZAR SA listopad 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 listopad 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 w listopadzie 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  listopada 2015r. 
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Raport miesięczny SZAR SA za listopad 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 

 

Miesiąc listopad był dla Emitenta kolejnym miesiącem wznowionych dostawy surowca 

antracytowego, co pozwoliło na zwiększony obrót i realizację planów sprzedażowych 

przesuniętych z poprzednich okresów.  

 

W listopadzie eksport stanowił 58% ogólnej wartości sprzedaży, a obrót wyrobami 

innymi niż węglonośne stanowił ponad 20%. Wzrost udziału obrotu antracytem wynikał z 

prognozowanego przesunięcia realizacji dostaw. Obecne źródła zaopatrzenia  Emitenta w 

surowiec węglonośny wykazują tendencję do stabilizacji w tym zakresie. Sprawnie 

przeprowadzona polityka dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w antracyt umożliwiła jego 

zakup na bieżące i przyszłe potrzeby. Emitent dysponuje surowcem, którego sprzedaż będzie 

realizowana w grudniu br. oraz I kwartale 2016 roku.  

Z uwagi na zmiany pogodowe, odnotowano również wzrost zainteresowania solą 

drogową, która również jest w ofercie Emitenta. 

Zarząd w nadchodzącym miesiącu spodziewa się zamknięcia negocjacji w zakresie 

pozyskania znaczącego zamówienia na wyroby produkcji metalowej. 

Wg wstępnych danych Emitent osiągnął w miesiącu listopadzie w ujęciu 

jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 671 tys. zł. Wartość przychodów 

netto narastająco za  11 miesięcy 2015 r. wynosi 25 471 tys. zł. 

 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w miesiącu listopadzie 2015r 

Raporty EBI: 

- 22/2015 z dnia 13-11-2015 Raport okresowy – Raport okresowy za III kwartał 2015r. 

- 23/2015 z dnia 15-11-2015 Raport miesięczny za październik 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 styczniu 2016r 

- 15.01.2016 – publikacja raportu miesięcznego 

 

5. Zatrudnienie 

Zatrudnienie w SZAR SA  na 30.11.2015r w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 36. 

 

Prezes Zarządu 

Szymon Rurarz 


