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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 roku „Dobre Praktyki Spółek 

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

wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2011 roku.   

 

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.  

Zgodnie  z przewidywaniami Zarządu z poprzednich miesięcy, zainteresowanie produktami 

Spółki Aztec znacznie wzrosło, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży. 

Zwiększyła się również ilość zapytań wśród kontrahentów odnośnie produktów Spółki  

w związku z ożywieniem, jakie ma miejsce w branży budowlanej. Zarząd przewiduje, że ta 

tendencja utrzyma się do końca 2011 roku.   

 

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

w okresie objętym raportem.  

We wrześniu i październiku 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 4 raporty 

bieżące za pośrednictwem systemu EBI:  

− Raport nr 18/2011 z dnia 02.09.2011r. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki; 

− Raport nr 19/2011 z dnia 14.09.2011r. Raport miesięczny za sierpień 2011 roku; 

− Raport nr 20/2011 z dnia 07.10.2011r. Informacja o wyborze biegłego rewidenta;  

− Raport 21/2011 z dnia 12.10.2011 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. 

 

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.  

W raporcie nr 18/2011 z dnia 02.09.2011r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółka Aztec poinformowała o zakończonych formalnościach dotyczących przejęcia dwóch 

spółek zagranicznych: z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Obecnie Zarząd nowopowstałej grupy 

kapitałowej pracuje nad kolejnymi etapami tworzenia strategii sprzedaży oraz współdziałania 

wszystkich spółek z grupy kapitałowej. Planowany jest między innymi wspólny udział w 

wystawach targowych, wspólne pozyskiwanie nowych klientów oraz wprowadzanie na rynek 

nowych produktów.  

W dalszym ciągu Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu wybór i zakup działki pod 

budowę nowej siedziby oraz zakładu produkcyjnego. Ze względu na obecną sytuację 

gospodarczą, Zarząd nie wyklucza możliwości dokonania transakcji w przyszłym roku, w celu 

uzyskania bardziej korzystnych warunków transakcji, pozwalających na pozyskanie większych 

środków na planowaną inwestycję.  

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku 

i listopadzie 2011 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 

inwestorów.  

W październiku i listopadzie 2011 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

− 8.11.2011 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; 

− do dnia 14.11.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za miesiąc 

październik 2011 r.; 

− dnia 9.11.2011 r.Spółka planuje opublikować raport okresowy za III kwartał 2011 r.  


