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3. Informacje podstawowe 

Grupa Kapitałowa specjalizuje się w zarządzaniu utrzymaniem technicznym sieci handlowych i usługowych. Oferta firmy 

to Facility Management wspierający transformację digitalową. Składają się na nią kompleksowe usługi zarządcze i 

techniczne oraz wspierające je platformy informatyczne. Rozwiązania Grupy zapewniają : 

 optymalizację procesów i oszczędności w obsłudze technicznej obiektów,  

 redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej  

 wsparcie rozwoju sieci poprzez wdrożenia nowych technologii i analitykę. 

 

Sescom obsługuje sieci - od sieci urządzeń, stacji bazowych,  przez sieci punktów handlowych i usługowych po sieci 

centrów dystrybucyjnych czy handlowych. Działalność firmy jest skalowalna w zależności od potrzeb i modelu 

biznesowego klienta i obejmuje teren Europy. Kluczowymi segmentami obsługiwanymi przez Grupę są: 

 handel detaliczny; 

 telekomunikacja; 

 bankowość i ubezpieczenia. 

 

Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową Sescom SA 

 Sescom Store - usługi remontu i remodelingu salonów handlowych i placówek bankowych 

 Sescom Facility Management - usługi zarządzania utrzymaniem technicznym, usługa wspierana jest przez 

autorską Platformę SES Support®. 

 Sescom IT Infrastructure - usługi utrzymania infrastruktury IT 

 Sescom Energy - usługi optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów z wykorzystaniem 

Platformy SES Control 

 Sescom Digital - usługi doboru, integracji, wdrażania i utrzymania nowych technologii 

 Sescom Intelligence - usługi integracji oraz inteligentnej analizy danych 
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4. 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 maju Emitent realizuje pełny front prac serwisowych sezonu letniego.  

Emitent złożył Cube.ITG ostateczne rozliczenie z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Cube.ITG nie 

zaakceptował ceny ostatecznej Emitenta wskazując własną wartość ceny ostatecznej. Strony przystąpiły do uzgodnionej 

w umowie procedury ustalenia ceny ostatecznej nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez polubowne 

rozstrzygnięcie sporu oraz powołanie audytora.  

W miesiącu maju Emitent rozpoczął ostatni etap integracji oddziału we Wrocławiu w struktury spółki.  

Maj był kolejnym miesiącem wskazującym stały, wysoki poziom zaangażowania w czynności związane z wdrażaniem 

nowych przepisów, interpretacje przepisów podatkowych dotyczących odwróconego VAT powodują wzrost 

niepewności we współpracy z firmami świadczącymi usługi budowlane lub związane z budownictwem. Zmiany 

legislacyjne istotnie zwiększają nakład pracy oraz ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.  Te zjawiska coraz 

mocniej wpływają na koszty działalności spółki Emitenta i zmuszają do zwiększania zatrudnienia wyłącznie w związku 

z biurokracją. Rynek pracy dodatkowo wykazuje wzrost wynagrodzeń, co dodatkowo zwiększa koszty działalności.  

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

Data Numer Tytuł Rodzaj  

 14.05.2017 12/2017 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2017 Bieżący EBI 

 15.05.2017 13/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2016_2017 Kwartalny EBI 

 17.05.2017 4/2017 Ostateczne rozliczenie z tytułu nabycia zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa 

Bieżący ESPI 

 20.05.2017 5/2017 Stanowisko Cube.ITG w sprawie ostatecznego 

rozliczenia z tytułu nabycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa 

Bieżący ESPI 
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 24.05.2017 6/2017 Zbycie akcji przez osobę pełniącą funkcję zarządczą Bieżący ESPI 

6. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 
miała miejsce w okresie objętym raportem. 

Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 4.12.7. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z 

wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii B, C oraz akcji serii D Emitenta. W okresie objętym 

raportem, tj. w miesiącu maju 2017 roku, Emitent kontynuuje realizację celów emisyjnych. 

7. Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które 
miały miejsce w okresie objętym raportem. 

W okresie objętym bieżącym raportem w działalności Emitenta nie wystąpiły istotne zdarzenia. 

8. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 
lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

W lipcu 2017 roku zostanie opublikowany raport bieżący - „Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku”, który zostanie 

przekazany zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, to jest do dnia 14 lipca 2017 roku.  

 
Sławomir Halbryt 

Prezes Zarządu 


