
 

 
 
 
Temat: Raport miesięczny za marzec 2017 r. 
 
 

Zarząd ICP Group SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 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. 

W marcu ICP Group SA realizowała między innymi następujące projekty:  

- opracowanie i wydanie miesięcznej publikacji dla klientów z branż: 
  rolniczej, finansowej i FMCG 
- organizacja i obsługa szkolenia dla klienta z branży finansowej 
- organizacja i obsługa forum medycznego w Krakowie 
- przygotowanie i wdrożenie aplikacji tematycznych dla klienta z branży medycznej 
- organizacja i obsługa wyjazdu incentive dla klienta z instytucji finansowej, Jamajka 
- organizacja i obsługa cyklu konferencji pod nazwą „Forward Together” dla klienta  
  z branży automotive w kilku miejscach: Sewilla, Brno, Wilno, Ryga, Rawa Mazowiecka 
- organizacja i obsługa wyjazdu dla klienta z instytucji budowalnej, Słowacja 

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 

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

w okresie objętym raportem. 

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2017 r.: 

Raport bieżący nr 4/2017 z 14.03.2017 r. – Raport miesięczny za luty 2017 r. 

Raport bieżący nr 5/2017 z 15.03.2017 r. – Powołanie Członka Zarządu ICP Group SA 

Raport bieżący nr 6/2017 z 17.03.2017 r. – Powołanie Członka Zarządu ICP Group SA  

– uzupełnienie raportu 5/2017 

Raport roczny nr 7/2017 z 21.03.2017 r. – Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej  

ICP Group SA za 2016 rok. 

Raport roczny  nr 8/2017 z 21.03.2017 r. – Raport roczny jednostkowy ICP Group SA za 2016 rok. 

Raport bieżący nr 9/2017 z 31.03.2017 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA ICP Group SA na dzień  

26 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał. 

Raport bieżący nr 10/2017 z 31.03.2017 r. – Propozycje zmian w Statucie na WZA ICP Group SA, 

zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w marcu 2017 r.: 

Raport bieżący nr 1/2017 z 31.03.2017 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA ICP Group SA na dzień  

26 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał. 

 

Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.icpgroup.pl,  

a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.  

 

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

miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

 

W marcu 2017 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 

 

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. 

 

26 kwietnia 2017 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Do 14 maja 2017 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2017 r. 

15 maja 2017 r. Spółka opublikuje raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy  

za I kw. 2017 r. 

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. 

 
 

 
 
 
 

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Krzysztof Michniewicz – Prezes Zarządu 
 

http://www.icpgroup.pl/
http://www.newconnect.pl/
http://www.infostrefa.com/

