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Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych emitenta.
W marcu w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły tendencje i zdarzenia, mogące mieć
skutki dla jego kondycji finansowej oraz osiąganych wyników finansowych XPLUS SA.
W omawianym okresie Emitent niezmiennie realizował zawarte wcześniej umowy
wdrożeniowe oraz prace związane z obsługą serwisową klientów, którzy posiadają już
wdrożone systemy.

Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem.
Raport bieżący EBI 5/2017 z 14.03.2017 „Raport miesięczny za luty 2017”

Informacje na temat realizacji celów emisji.
W marcu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
W kwietniu 2017 nie są planowane żadne zdarzenia, które mogą być istotne z punktu widzenia
inwestorów.
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