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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 Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej
wiadomości raport za sierpień 2015 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.:
13 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za II kwartał. Spółka w ww. okresie osiągnęła
przychody netto ze sprzedaży na poziomie 10 031 617,38

PLN i były one wyższe o 60 % od wyniku

uzyskanego w analogicznym okresie 2014 roku. Narastająco za II kwartały roku 2015 Spółka osiągnęła
przychody netto ze sprzedaży na poziomie 19 024 710,93 PLN i były one wyższe od wyniku uzyskanego w
analogicznym okresie 2014 roku o ponad 22 %. Za II kwartał 2015 roku Spółka zanotowała stratę na
sprzedaży na poziomie -35 861,55 PLN. Strata brutto wyniosła -58 349,53 PLN. Strata netto ukształtowała się
na poziomie – 70 882,53 PLN. Narastająca za I i II kwartał 2015 roku Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży
na poziomie 95 285,91 PLN. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 97 851,46 PLN. Zysk netto Spółki
wyniósł 64 083,46 PLN. Strata za II kwartał spowodowana została ostatecznym rozliczeniem znaczącego
kontraktu Spółki, który zakończył się ujemnym wynikiem. Głównym powodem straty było przesunięcie o 8
miesięcy terminu zakończenia budowy. W okresie tych ośmiu miesięcy, z przyczyn niezależnych od Spółki,
następowały opóźnienia w prowadzeniu prac. Jednocześnie w całym tym okresie Elektromont ponosił koszty
w związku z prowadzonym kontraktem.
18 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 6/2015 i 18/2015 poinformował, że
otrzymał od Skanska S.A. Aneks do Umowy na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy
zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa. Wynagrodzenie ryczałtowe za
wykonanie w/w robót zwiększyło się do kwoty 1 476 166,84 PLN netto.
18 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 34/2015 z dnia 03.07.2015 r.
poinformował, że nie doszło do podpisania Umowy z TULCON S.A. na wykonanie robót elektrycznych w
ramach zadania 2015-057-aneks nr 126-AN. W ocenie Zarządu proponowane przez TULCON S.A. zapisy w
Umowie nie były wystarczająco korzystne dla Spółki i nie gwarantowałyby odpowiedniego poziomu zysku dla
Elektromont S.A.
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21 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 29/2015 poinformował, że
otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. podpisaną Umowę na realizację prac elektrycznych na zadaniu
inwestycyjnym Budowa centrum badawczo – rozwojowego (budynek R&D) ifm ecolink w Opolu.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 1 050 000,00 PLN netto.
2.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w
okresie objętym raportem
W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2015 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu
EBI pięć raportów:
1. Raport bieżący nr 372015 – EBI z dnia 13.08.2015 r. – Raport miesięczny.
2. Raport bieżący nr 38/2015 – EBI z dnia 13.08.2015 r. – Raport za II kwartał 2015 roku
3. Raport bieżący nr 39/2015 – EBI z dnia 18.08.2015 r. – Istotna informacja.
4. Raport bieżący nr 40/2015 – EBI z dnia 18.08.2015 r. – Istotna informacja.
5. Raport bieżący nr 41/2015 – EBI z dnia 21.08.2015 r. – Istotna informacja.

W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2015 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu
ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki
www.elektromont.pl
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, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane
zostaną:
14.10.2015 r. – Raport za wrzesień
Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Zabrzańska - Prokurent
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