
  

 

 

 

 

 

 

  

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 

2011 ROKU 

 

 



 AZTEC INTERNATIONAL S.A.

 Raport miesięczny za luty 2011 r.

 

 

2 

 

Raport miesięczny za luty 2011r.

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 

miesięczny za miesiąc luty 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. 

W ocenie Spółki niżej wymienione zdarze

dla wyników finansowych oraz kondycji finansowej Spółki:  

• Oczekiwane ożywienie w sektorze przedsiębiorstw budowlanych powinno przyczynić do 

wzrostu przychodów Spółki.

• W związku ze zmianami w systemie dotac

wykorzystania paneli słonecznych w niektórych krajach europejskich istnieją szanse na 

wzrost sprzedaży akcesoriów do montażu paneli słonecznych.

 

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

okresie objętym raportem.  

W lutym 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 1 raport bieżący za 

pośrednictwem systemu EBI:  

- RB 3/2011,  z dn. 15.02.2011r.  

oraz 2 raporty okresowe:  

- RO 4/2011, z dn. 28.02.2011r. Raport roczny za rok obrotowy 2010,

- RO 2/2011, z dn. 14.02.2011r.  Raport 

 

W lutym 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 1 raport bieżący za 

pośrednictwem systemu ESPI:  

RB 1/2011,  z dn. 15.02.2011r.  
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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 

miesięczny za miesiąc luty 2011 r.  

 

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.  

W ocenie Spółki niżej wymienione zdarzenia z ostatniego miesiąca mogą mieć istotny wpływ 

dla wyników finansowych oraz kondycji finansowej Spółki:   

Oczekiwane ożywienie w sektorze przedsiębiorstw budowlanych powinno przyczynić do 

wzrostu przychodów Spółki. 

W związku ze zmianami w systemie dotacji oraz ze zmianami prawnymi dot. 

wykorzystania paneli słonecznych w niektórych krajach europejskich istnieją szanse na 

akcesoriów do montażu paneli słonecznych. 

Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu b

2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 1 raport bieżący za 

RB 3/2011,  z dn. 15.02.2011r.  Zwołanie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

. Raport roczny za rok obrotowy 2010, 

RO 2/2011, z dn. 14.02.2011r.  Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku.

2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 1 raport bieżący za 

 

/2011,  z dn. 15.02.2011r.  Zwołanie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  

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 

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 

nia z ostatniego miesiąca mogą mieć istotny wpływ 

Oczekiwane ożywienie w sektorze przedsiębiorstw budowlanych powinno przyczynić do 

ji oraz ze zmianami prawnymi dot. 

wykorzystania paneli słonecznych w niektórych krajach europejskich istnieją szanse na 

Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 1 raport bieżący za 

Zwołanie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

okresowy za IV kwartał 2010 roku. 

2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 1 raport bieżący za 

Zwołanie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki:

www.aztec-international.eu, a także na stronach: 

www.gpwinfostrefa.pl 

 

III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

Pozyskane w drodze niepublicznej emisji akcji środki przeznaczone były w znacznym stopniu 

na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. 

Firma cały czas wykorzystuje pozyskany kapitał w bieżących transakcjach handl

Systematycznie unowocześnia również park maszynowy.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 

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

W marcu i kwietniu 2011 r. będą

• 15.03.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A.

•  Do dn. 14.04.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za 

miesiąc marzec 2011 r.
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port miesięczny za luty 2011 r. 

Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki:                          

, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz 

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.  

Pozyskane w drodze niepublicznej emisji akcji środki przeznaczone były w znacznym stopniu 

na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. 

Firma cały czas wykorzystuje pozyskany kapitał w bieżących transakcjach handl

Systematycznie unowocześnia również park maszynowy. 

Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce marcu i kwietniu 2011 

które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 

będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

15.03.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A.

Do dn. 14.04.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za 

miesiąc marzec 2011 r. 

  

                         

oraz 

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała  

Pozyskane w drodze niepublicznej emisji akcji środki przeznaczone były w znacznym stopniu 

na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. 

Firma cały czas wykorzystuje pozyskany kapitał w bieżących transakcjach handlowych. 

marcu i kwietniu 2011 

które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.  

15.03.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. 

Do dn. 14.04.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za 


