1

K

RAPORT MIESIĘCZNY
ELEKTROMONT S.A.
za grudzień 2018 r.

Jelenia Góra, 14 styczeń 2019 r.

Raport miesięczny Elektromont S.A. za grudzień 2018

2

Spis treści
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które
w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych Elektromont S.A.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę 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 niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
które dotyczą Spółki 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.
Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu
16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" przekazuje do
publicznej wiadomości raport za grudzień 2018 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które
w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych Elektromont S.A.
Dnia 10 grudnia 2018r. Zarząd Elektromont S.A., w nawiązaniu do komunikatu nr 32/2017 z
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych Spółki, tj. - badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018
rok poinformował, że w dniu 10 grudnia 2018 r. podjął decyzję o wypowiedzeniu w trybie art. 66 ust.
7 ustawy o rachunkowości umowy o badanie sprawozdań finansowych zawartej w dniu 31
października 2017 r. r. pomiędzy Emitentem a BONA FIDE Luiza Berg Audyt Doradztwo, z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Opolska 123A lok 2, 52-013 Wrocław, wpisaną na listę podmiotów uprawionych
do badania pod numerem 3819 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr
10898.
Przyczyną rozwiązania Umowy był brak możliwości dotrzymania przez podmiot uprawniony
terminu realizacji badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok. W okresie
obowiązywania Umowy, nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania
przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu badania, przeglądu lub innych
usług, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania,
przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych
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sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania Umowy z podmiotem uprawnionym do
badania sprawozdań finansowych nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii
negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych
Spółki.
Dnia 12 grudnia 2018r. w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r.,
65/2015 – EBI z dnia 28.12.2015 r. , 26/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r., 4/2018 – ESPI z dnia
07.02.2018 r. oraz 20/2018 - ESPI z dnia 14.05.2018r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że
otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie
branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we
Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekroczyło 20% kapitałów własnych
Spółki.
Dnia 21 grudnia 2018r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował,

iż Rada Nadzorcza,

zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie głosowania elektronicznego dokonała wyboru firmy
Nobilis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grochowskiej 45D w Warszawie, do przeprowadzenia badania
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A. za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Dnia 27 grudnia 2018r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Nestle Polska
S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda
Chomicza 13A list intencyjny potwierdzający wybór oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych
na Inwestycji – wykonanie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej i budynku
socjalno-biurowego oraz budowy budynku kotłowni wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą
zakładu Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej. Wynagrodzenie za wykonanie całości
wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych
prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI jeden raport:
24/2018 – EBI z dnia 14.12.2018 r. – Raport za listopad
W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI cztery raporty:
44/2018 – ESPI z dnia 10.12.2018 r. – Istotna informacja
45/2018 – ESPI z dnia 12.12.2018 r. – Otrzymanie Aneksu
46/2018 – ESPI z dnia 21.12.2018 r. – Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok
2018 i 2019
47/2018 – ESPI z dnia 27.12.2018 r. – Istotna informacja
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Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4.

Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym

miesiącu, które dotyczą Spółki 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 kolejnym miesiącu, opublikowane zostaną:
Do 14.02.2019 r. Raport za styczeń 2018 r.
Do 14.02.2019 r. Raport za IV kwartał 2018 r.
Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Przemysław Tymiński – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Zabrzańska - Prokurent
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