
                                                                                    

 

ul. Puławska 435 A 
02-801 Warszawa 
 

tel.: +48 22 295 02 50 
fax: +48 22 295 02 99 
 

e-mail: biuro@xplus.pl 
web: www.xplus.pl 

NIP: 521-346-31-69 
KRS: 0000296278 
 

Kapitał zakładowy: 673.468,04 zł. Wpłacony w całości. 
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 
 

 
 
 

RAPORT MIESIĘCZNY XPLUS S.A. 

ZA OKRES OD 01.10.2016 DO 31.10.2016 

 

 

 

 

Spis treści 

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.. .................................................................................................................................................. 2 

Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem.. ....................................................... 2 

Informacje na temat realizacji celów emisji. ........................................................................................ 2 

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. .............................. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 

ul. Puławska 435 A 
02-801 Warszawa 
 

tel.: +48 22 295 02 50 
fax: +48 22 295 02 99 
 

e-mail: biuro@xplus.pl 
web: www.xplus.pl 

NIP: 521-346-31-69 
KRS: 0000296278 
 

Kapitał zakładowy: 673.468,04 zł. Wpłacony w całości. 
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 
 

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 omawianym okresie XPLUS otrzymał statuetkę Partnera Roku 2016 w kategorii Dynamics 
AX. Zwycięzcami rankingu zostały najbardziej aktywne firmy zajmujące się sprzedażą  
i wdrażaniem rozwiązań Microsoft Dynamics.  

 
W październiku 2016 nie wystąpiły żadne inne zdarzenia w otoczeniu emitenta, które w ocenie 
Zarządu mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe XPLUS SA.  
 
W omawianym okresie Spółka kontynuowała realizację zawartych wcześniej umów 
wdrożeniowych oraz prace związane z obsługą serwisową klientów posiadających już systemy 
wdrożeniowe. 

Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem. 
 

Raport bieżący EBI 24/2016 z 14.10.2016 „Raport miesięczny za wrzesień 2016” 

Informacje na temat realizacji celów emisji.  
 

W październiku 2016 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. 
 
14 listopada 2016 opublikowany zostanie raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. 
 
 
 
 


