
Raport miesięczny Spółki za miesiąc październik 2016 r. 

 

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

miesięczny za miesiąc październik 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 październiku 2016 r. Emitent realizował bieżącą działalność operacyjną i kontynuował 

realizowane projekty informatyczne. Jednocześnie, z uwagi na znaczną wartość projektu 

dotyczącego wdrożenia technologii e-usług komplementarnych dostępnych w chmurze 

wspomagających wdrożenia systemu SAP, Emitent prowadził rozpoznanie możliwości 

sfinansowania tego projektu kapitałem zewnętrznym.  

Emitent zakłada, że w IV kw. 2016 r. dokona pełnej konsolidacji spółki akcyjnej ze spółką o.o. 

bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta co pozwoli w przyszłości na zmniejszenie 

kosztów administracyjnych.  

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 październiku 2016 roku: 

Raport bieżący nr 23/2016 z 14.10.2016 r. Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2016 r. 



Raporty opublikowanie w systemie ESPI w październiku 2016 r.: 

Emitent nie publikował raportów w systemie ESPI w październiku 2016 r. 

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: 

www.sappeers.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 październiku 2016 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji 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. 

Spółka planuje opublikowanie w terminie do dnia 14 grudnia raportu miesięcznego opisującego 

dokonania Spółki w październiku 2016 r.  

 

Podstawa prawna:  

pkt. 16 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

http://www.gpwinfostrefa.pl/

