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Raport miesięczny za marzec

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 marzec 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. 

Styczeń i luty 2011 roku charakteryzowa

budowlanej, jednakże w marcu można było dostrzec znaczące ożywienie w sektorze, w którym 

funkcjonuje spółka Aztec International S.A. 

minionym miesiącu powinny utrzy

wpłynąć na wypracowywane wyniki finansowe.

 

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

okresie objętym raportem.  

W marcu 2011 roku Spółka przek

pośrednictwem systemu EBI:  

- RB 5/2011, z dn. 14.03.2011r. Raport miesięczny za luty 2011 roku, 

- RB 6/2011, z dn. 16.03.2011r. Treść uchwał podjętych na WZ w dniu 15.03.2011 roku, 

- RB 7/2011, z dn. 16.03.2011r. W

Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki:

international.eu, a także na stronach: 

 

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

miejsce w okresie objętym niniejszy

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

na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. 
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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 

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.  

Styczeń i luty 2011 roku charakteryzowały się dość niskim poziomem aktywności w branży 

w marcu można było dostrzec znaczące ożywienie w sektorze, w którym 

funkcjonuje spółka Aztec International S.A. W ocenie spółki pozytywne trendy widoczne w 

minionym miesiącu powinny utrzymywać się w kolejnych miesiącach co powinno pozytywnie 

wpłynąć na wypracowywane wyniki finansowe. 

Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 3 raporty bieżące

RB 5/2011, z dn. 14.03.2011r. Raport miesięczny za luty 2011 roku,  

RB 6/2011, z dn. 16.03.2011r. Treść uchwał podjętych na WZ w dniu 15.03.2011 roku, 

RB 7/2011, z dn. 16.03.2011r. Warunek objęcia akcji przez inwestora zagranicznego,

Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.aztec

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

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. 

  

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 

aktywności w branży 

w marcu można było dostrzec znaczące ożywienie w sektorze, w którym 

W ocenie spółki pozytywne trendy widoczne w 

mywać się w kolejnych miesiącach co powinno pozytywnie 

Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

y bieżące za 

RB 6/2011, z dn. 16.03.2011r. Treść uchwał podjętych na WZ w dniu 15.03.2011 roku,  

arunek objęcia akcji przez inwestora zagranicznego, 

www.aztec-

www.gpwinfostrefa.pl 

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. 
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Firma cały czas wykorzystuje pozyskany kapitał w bieżących transakcjach handlowych. 

Systematycznie unowocześnia również park maszynowy.

W marcu 2011 r. została dostarczona do naszej firmy nowa linia technologiczna do 

malowania wkrętów. Linia wyprodukowana

wydajność jak również zautomatyzować proces

pracowników.  

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 

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

W kwietniu i maju 2011 r. będą miały miejsce następujące wydarzenia:

• Do dn. 14.04.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny rap

miesiąc marzec 2011 r.

• 12.05.2011 r. Spółka opublikuje r
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Firma cały czas wykorzystuje pozyskany kapitał w bieżących transakcjach handlowych. 

Systematycznie unowocześnia również park maszynowy.  

dostarczona do naszej firmy nowa linia technologiczna do 

malowania wkrętów. Linia wyprodukowana przez spółkę Aztec Nordic pozwala zwiększyć 

ność jak również zautomatyzować procesy, które dotychczas były wykonywane przez 

Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu i maju

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

będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za 

2011 r. 

r. Spółka opublikuje raport kwartalny za I kwartał 2011 

  

Firma cały czas wykorzystuje pozyskany kapitał w bieżących transakcjach handlowych. 

dostarczona do naszej firmy nowa linia technologiczna do 

Aztec Nordic pozwala zwiększyć 

które dotychczas były wykonywane przez 

kwietniu i maju 

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