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2 Raport miesięczny za sierpień 2022 roku 

 

  

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. 
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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 sierpień  2022 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. 

 

30 sierpnia 2022r.  Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: 

"Spółka") poinformował, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem 

Budowlanym AMBIT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie („Umowa”). Przedmiotem niniejszej Umowy 

jest wykonanie robót budowalnych polegających na rozbudowie zakładu produkcyjnego w 

Środzie Śląskiej o halę magazynową i budynek biurowo-socjalny, wiatę, portiernię wraz z 

niezbędną infrastrukturą. Termin realizacji Umowy został określony do 2 grudnia 2022 r. 

Całkowite Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy zostało określone na 

kwotę 2.855.871,02 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 

jeden złotych dwa grosze) netto. Umowa w zakresie pozostałych postanowień nie odbiega od 

standardowych postanowień jakie zawierane są w tego typu umowach. 

 

30 sierpnia 2022r.  Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: 

"Spółka") poinformował o wyznaczeniu kierunków rozwoju spółki na 2022-2024: Spółka w 

najbliższych latach planuje rozwój w obszarze energii, zarówno źródeł tradycyjnych 

(konwencjonalnych jak np. węgiel kamienny) jak również odnawialnych 

(niekonwencjonalnych jak np. biogaz). Spółka monitoruje sytuację na rynku energii i po 

uzyskaniu niezbędnych zgód/zezwoleń/licencji itp. planuje rozpocząć handel w tym zakresie. 

W pierwszej fazie będzie to handel tradycyjnymi źródłami energii, które Spółka zamierza 

pozyskiwać zarówno od polskich oraz zagranicznych producentów. Spółka w ramach 

prowadzonych wcześniej analiz podjęła już kroki zmierzające do realizacji pierwszych 

kontraktów. Finalizacja planowana jest na 3-4 kwartał 2022 r. Z kolei w dalszym etapie, Spółka 

będzie poszukiwać partnera, z którym mogłaby wspólnie realizować działania związane z 

pozyskiwaniem i handlem energią odnawialną. Po rozpoczęciu biznesowej działalności w 

nowym obszarze Spółka przedstawi bardziej szczegółowe założenia dotyczące tych kierunków 

rozwoju.  
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Dodatkowo, w związku z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki dotyczącymi m.in. rozszerzenia dotychczasowego przedmiotu działalności oraz 

wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, Spółka będzie 

dążyć do wydzielenia dotychczasowej działalności oraz kontynuowaniu jej w spółce zależnej. 

 

31 sierpnia 2022r.  Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze poinformował, że 

złożył  w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy „Wniosek Dłużnika o 

ogłoszenie upadłości”, który to wniosek został cofnięty w dniu 1 września 2022r. (po uprzedniej 

zmianie Zarządu Spółki). 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym  raportem:    

 

W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI   sześć raportów: 

 

20/2022– EBI z dnia 02.08.2022r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.08.2022r. 

21/2022 – EBI z dnia 12.08.2022r. – Raport miesięczny za lipiec 2022r. 

22/2022 – EBI z dnia 12.08.2022r. – Raport kwartalny za II kwartał 2022r. 

23/2022 – EBI z dnia 30.08.2022r. – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.08.2022r. 

24/2022 – EBI z dnia 30.08.2022r. – Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

25/2022 – EBI z dnia 31.08.2022r. – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka  przekazała za pośrednictwem systemu ESPI pięć raportów: 

 

28/2022 – ESPI z dnia 02.08.2022r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.08.2022r. 

29/2022 – ESPI z dnia 30.08.2022r. – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 

29.08.2022r. 

30/2022 – ESPI z dnia 30.08.2022r. – Zawarcie istotnej umowy 

31/2022 – ESPI z dnia 30.08.2022r. – Wyznaczenie kierunków rozwoju Spółki na lata 2022-2024 

32/2022 – ESPI z dnia 31.08.2022r. – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

 

Nie dotyczy. 

 

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 14.10.2022 r. - Raport za wrzesień 2022r. 

 

 

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:  

Cezary Jasiński – Członek RN delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


