1

K

RAPORT MIESIĘCZNY
ELEKTROMONT S.A.
za kwiecień 2019 r.

Jelenia Góra, 14 maj 2019 r.

Raport miesięczny Elektromont S.A. za kwiecień 2019

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 kwiecień 2019 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.
10 kwietnia 2019r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 25/2018 z dnia 29.05.2018 oraz 40/2018 z
dnia 01.10.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą w Poznaniu Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Budowa Hali
Produkcyjnej i Magazynowej wraz z budynkami biurowo-socjalnymi firmy TECE INDUSTRIAL Sp. z
o.o. w Strzelinie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów
własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na
realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.
12 kwietnia 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za marzec
2019 roku.
12 kwietnia 2019r. . Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za rok
obrotowy 2018.
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12 kwietnia 2019r. . Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na
dzień 20 maja 2019 roku.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI trzy raporty:
7/2019 – EBI z dnia 12.04.2019r. – Raport za marzec 2019r.
8/2019 – EBI z dnia 12.04.2019r. – Raport za rok obrotowy 2018
9/2019 – EBI z dnia 12.04.2019r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty:
9/2019 – ESPI z dnia 10.04.2019 r. – Istotna informacja
9/2019 – ESPI z dnia 12.04.2019r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.
W kolejnym miesiącu, opublikowane zostaną:
Do 14.05.2019 r. - Raport za I kwartał 2019r.
Do 14.06.2019 r. - Raport za maj 2019r.

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:
Mirosław Matwijów - Prezes Zarządu
Przemysław Tymiński – Wiceprezes Zarządu
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