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Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect” Zarząd Aztec International S.A. przekazuje do publicznej 

wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2011 r.   

 

I. 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 Aztec International S.A.  

Podobnie jak w poprzednich latach, miesiące letnie charakteryzują się mniejszą aktywnością 

klientów, jednak w tym roku już w sierpniu można było zauważyć ożywienie w branży i 

większe zainteresowanie naszymi produktami wśród kontrahentów. Ta tendencja według 

Zarządu Spółki powinna utrzymywać się w kolejnych miesiącach 2011 roku.  

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

okresie objętym raportem.  

W sierpniu 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 2 raporty bieżące oraz 1 

raport okresowy za pośrednictwem systemu EBI:  

-  RB 15/2011 z dn. 02.08.2011r. Przejęcie spółek - dystrybutorów akcesoriów 

budowlanych z Anglii i Niemiec;   

-  RO 16/2011 z dn. 11.08.2011r. Raport okresowy za II kwartał 2011 roku 

-  RB 17/2011 z dn. 12.08.2011r. Raport miesięczny za lipiec 2011 roku 

Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki: www.aztec-international.eu,  

a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl 
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III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.  

Pozyskane środki, w drodze niepublicznej emisji akcji, przeznaczone były przede wszystkim  

na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. 

Firma cały czas wykorzystuje pozyskany kapitał w bieżących transakcjach handlowych. 

Istotną inwestycją, z punktu widzenia rozwoju Spółki, w tym także rozwoju działalności 

operacyjnej było przejęcie dwóch spółek: z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Przejęcia tych 

podmiotów wzmocniły pozycję konkurencyjną naszej Spółki w krajach Europy Zachodniej 

oraz umożliwiły podjęcie prac nad wdrożeniem wspólnej strategii sprzedażowej  dla rynków 

na których działa Spółka. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż przejęcie nowych podmiotów 

zwiększyło możliwości dotarcia Spółki do klientów w Niemczech i Wielkiej Brytanii, co będzie 

szczególnie istotne przy wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów.  

Ponadto informujemy, iż Spółka kontynuuje działania związane ze sprzedażą atrakcyjnej 

działki w centrum Poznania, na której obecnie zlokalizowany jest zakład produkcyjny, 

równocześnie poszukując nowej lokalizacji dla zakładu. 

  

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu i 

październiku 2011r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 

inwestorów.  

We wrześniu i październiku 2011 r. będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

- do dnia 14.09.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za miesiąc 

sierpień 2011 r. 

- do dnia 14.10.2011r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za miesiąc wrzesień 

2011r.  

 


