
Raport miesięczny za miesiąc maj 2016 r. 

 

Zarząd SAPpeers S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości raport 

miesięczny za miesiąc maj 2016 roku: 

1. Informacje podstawowe. 

Emitent jest firmą informatyczną, skupiającą doświadczonych konsultantów i programistów 

SAP oraz specjalizującą się w realizacji projektów wdrożeniowych, w których łączy wiedzę 

specjalistyczną i technologiczną opartą na narzędziach firmy SAP w przedsiębiorstwach. 

Emitent specjalizuje się w usługach wdrożeniowych, doradczych, hostingowych (utrzymanie 

infrastruktury informatycznej) oraz budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, 

zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta. 

2. 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 otoczeniu rynkowym Emitenta nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogą mieć wpływ w 

przyszłości na kondycję oraz wyniki finansowe Emitenta. 

W maju 2016 r. Emitent zadebiutował na rynku NewConnect, realizował bieżącą działalność 

operacyjną oraz przygotowywał dokumentację dotyczącą pozyskania dotacji unijnej na 

pokrycie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą: “Wdrożenie technologii e-usług 

komplementarnych dostępnych w chmurze wspomagających wdrożenia systemu SAP”. 

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2016 roku: 

Raport bieżący nr 7/2016 z 12.05.2016 r. Raport okresowy za I kwartał 2016 r. 

Raport bieżący nr 8/2016 z 13.05.2016 r. Wprowadzenie akcji serii A oraz C do obrotu 
na rynku NewConnect 

Raport bieżący nr 9/2016 z 17.05.2016 r. Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego 
dnia notowania akcji serii A i C na rynku 
NewConnect 

Raport bieżący nr 10/2016 z 21.05.2016 r. Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 
akcji serii A i C na rynku NewConnect 

Raport bieżący nr 11/2016 z 25.05.2016 r. Zawarcie umowy w zakresie usług IT 



Raport bieżący nr 12/2016 z 25.05.2016 r. Zawarcie umowy o świadczenie usług 
doradztwa 

 

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: 

www.sappeers.com, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 

 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

W maju 2016 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C. 

 

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

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego. 

30 czerwca 2016 r. jest terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które 

odbędzie się o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk 

s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie. 

 

Podstawa prawna:  

pkt. 16 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

http://www.gpwinfostrefa.pl/

