
Raport miesięczny Spółki za miesiąc grudzień 2017 r. 

 

Zarząd Lukardi S.A., przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień  

2017 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. Jednym z kluczowych elementów portfolio 

Emitenta jest specjalizowany outsourcing zasobów i kompetencji SAP ukierunkowanych na 

administrowanie złożonymi komponentami systemów SAP, realizacją prac rozwojowych w oparciu 

o centrum programistyczne ABAP Factory oraz dostarczanie kompetencji i rozwiązań 

ukierunkowanych na optymalizację eksploatowanych systemów SAP przez Klientów w obszarze 

integracji, migracji środowisk czy też bezpieczeństwa danych. 

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. 

Emitent kontynuował prace związane z realizacją podstawowej działalności biznesowej w zakresie  

rozwiązań typu body leasing - czyli dostarczaniu wysokiej klasy specjalistów IT swoim klientom.  

Grudzień 2017 r., tak jak i cały okres ostatniego kwartału 2017 r., był dla Emitenta okresem 

wytężonej pracy związanej z realizacją bieżącej działalności operacyjnej na rzecz swoich klientów 

oraz uczestniczeniem w postępowaniach przetargowych jak również pozyskiwaniem nowych 

klientów. Emitent oczekuje, że działalność w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów przyniesie 

wymierne efekty w I półroczu 2018 r. 

W grudniu 2017 r. miała miejsce zmiana adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego: ul. 

Koszykowej 54, na nowy: Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa. 

Poza wymienionymi wyżej zdarzeniami nie wystąpiły inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na 

bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta. 

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2017 roku: 



Raport bieżący nr 33/2017 z 14.12.2017 r. Raport miesięczny za listopad 2017 r. 

 

Raporty opublikowanie w systemie ESPI w grudniu 2017 r.: 

Raport bieżący nr 22/2017 z 14.12.2017 r. Informacja w sprawie zmiany adresu siedziby 
Spółki. 

 

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki:  www.lukardi.com, 

a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

W grudniu 2017 r. Emitent nie realizował celów emisyjnych związanych z emisją akcji serii C. 

5. 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. 

Emitent planuje opublikowanie w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. harmonogramu daty  

publikacji raportów okresowych. 

 

Podstawa prawna: 

pkt. 16 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 
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