
RAPORT MIESIĘCZNY

ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.

za miesiąc styczeń 2017 R.

Raport sporządzony został przez spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą 

w  Warszawie  („Spółka”,  „Emitent”),  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na rynku NewConnect. 



                                                                                                                                                                            
                                                                                    

Spis treści:

1. 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, 

2.  Zestawienie  wszystkich  informacji  opublikowanych  przez  emitenta  w  trybie  raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem, 

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

miejsce w okresie objętym raportem, 

4.  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.
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1. 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

Spółka  wskazuje,  że  okres  poświąteczny  dla  jej  działalności  charakteryzował  się  zastojem w 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, trwało to do ok. pierwszego tygodnia stycznia 2017 roku. Druga 
połowa stycznia 2017 roku była dla Spółki zintensyfikowanym okresem sprzedaży detalicznej, oraz 
realizacją  wcześniejszych  umów  eksportowych.  W  związku  z  tym  w  drugiej  połowie  miesiąca 
zintensyfikowaniu uległa też sprzedaż hurtowa/eksportowa. 

Pod względem sprzedaży  detalicznej  miesiąc  styczeń jest  statystycznie  jednym z  najlepszych 
okresów w branży motoryzacyjnej.  

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

Komunikaty bieżące opublikowane przez Spółkę  styczniu 2016 roku:

2017-01-23 bieżący Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
2017-01-17 bieżący Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017
2017-01-09 bieżący Raport miesięczny za grudzień 2016 roku

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

W lipcu  2016  roku  Emitent  zawarł  umowy na  dostawę części  samochodowych  na  łączną  kwotę  
8.100.000 zł (osiem milionów sto tysięcy złotych).  

Na dzień 1 lutego 2017 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na 
łączną kwotę 3.710.000 zł (trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).

W sierpniu 2016 roku Emitent zawarł umowy na dostawę części na łączną kwotę  6.500.000 zł (sześć 
milionów pięćset tysięcy złotych).

Na dzień 1 lutego 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na 
łączną kwotę  2.950.000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W wrześniu 2016 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do krajów 
europy wschodniej: Białoruś, Rosja, Ukraina na łączną kwotę 9.300.000 zł (dziewięć milionów trzysta 
tysięcy zł).

Na dzień 1 lutego 2017 roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na 
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łączną kwotę 2.010.000 zł (dwa miliony dziesięć tysięcy złotych).

W październiku 2016 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji,  
na łączną kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

Na dzień 1 lutego 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na 
łączną kwotę 992.000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

W styczniu 2017 roku Emitent zawarł szereg umów na dostawę części samochodowych do Rosji, na 
łączną kwotę 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).

Na dzień 1 lutego 2017  roku ze wskazanych wyżej umów zostało zrealizowanych dostaw towaru na 
łączną kwotę 42.000 zł (czterdzieści dwa tysiące złotych).

Łącznie na dzień 1 lutego 2017 roku z tytułu umów eksportowych zostało zrealizowanych dostaw 
towaru na kwotę: 9.704.000 zł (dziewięć milionów siedemset cztery tysiące złotych).

W styczniu 2017 roku Zarząd Spółki zawarł 18 umów na dostawy części samochodowych do Rosji 
(były to umowy o mniejszej wartości niż dotychczas zawierane). 
Równolegle  Spółka  prowadziła  prace  nad  rozszerzeniem  bazy  produktów.  Przebudowie  uległa 
kategoria „Sprężyny zawieszenia” oraz „Układy hamulcowe”, w bazie danych produktów przybyło 
ponad  90  tys.  rekordów.  Na  ostatnim  etapie  znajdują  się  pracę  nad  nową  wersją  serwisu  oraz 
zakładką „relacje inwestorskie”, które ujrzą światło dzienne w okolicach 15 lutego br. W tym samym 
czasie prowadzone są negocjacje z dostawcami sprzętu Car – audio oraz elektroniki samochodowej,  
która  również  w  najbliższym  czasie  pojawi  się  w  ofercie  istniejących  sklepów  oraz  w  nowych 
serwisach Spółki, nad którymi są prowadzone pracy. 
W  styczniu  2016  roku  sklep  internetowy  alejasamochodowa.pl  odnotował  wzrost  liczby 
zarejestrowanych  klientów  o  719  odbiorców  warsztatowo-hurtowych  w  porównaniu  do 
poprzedniego miesiąca. 
W  styczniu  2017  roku  uchwałą  Giełdy  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  zostały 
wprowadzone do obrotu akcji serii  D, które od dnia 25 stycznia 2017 roku są notowane na rynku 
NewConnect.

4. 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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie planuje w nadchodzącym miesiącu wydarzeń, 
które mogą dotyczyć Emitenta i mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia inwestorów.
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5. Oświadczenie

Zarząd ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w 
niniejszym raporcie informacje dotyczące Spółki przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć 
oraz sytuacji Alejasamochodowa.pl S.A.

W imieniu Zarządu Alejasamochodowa.pl S.A.:

Prezes Zarządu
Ignatowa Inna
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