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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 grudzień 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. 

W poprzednich raportach miesięcznych Zarząd Spółki Aztec International S.A. przewidywał, z 

uwagi na występującą w branży sezonowość, spadek aktywności w branży budowlanej w 

listopadzie i grudniu. Zima 2011/2012 okazała się jednak dużo łagodniejsza niż w 

poprzednich latach, co pozwoliło firmom na kontynuowanie prac budowlanych. Zarząd 

Spółki szacuje, iż sprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły na osiągnięcie przychodów ze 

sprzedaży na poziomie znacznie wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

Na poziom przychodów ze sprzedaży znaczący wpływ miało również rozpoczęcie realizacji 

kontraktu, o podpisaniu którego Zarząd Spółki informował w lipcu 2011 roku (Raport bieżący 

nr 14/2011 z dnia 27.07.2011r. - Podpisanie największej umowy handlowej w historii spółki).  

 

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

w okresie objętym raportem.  

W grudniu 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 2 raporty bieżące za 

pośrednictwem systemu  EBI: 

- Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 08.12.2011r. Zmiany w Zarządzie - powołanie nowego 

Członka Zarządu. 

-  Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 14.12.2011 r. Raport miesięczny za listopad 2011 r. 

 

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 w drodze niepublicznej emisji akcji środki w dalszym ciągu przeznaczone były na 

zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. 

W grudniu 2011 roku Zarządy Spółki Aztec International oraz spółek zależnych opracowały 

wspólną strategię sprzedaży oraz wstępny plan działań inwestycyjnych na rok 2012. 

W dalszym ciągu trwają rozmowy na temat sposobu finansowania budowy nowej siedziby 

oraz zakładu produkcyjnego Spółki. Zarząd swoją decyzję uzależnia od aktualnej sytuacji na 

rynku nieruchomości. 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w  

styczniu i w lutym 2012 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów.  

W styczniu 2012 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

- do końca stycznia Spółka przekaże za pomocą systemu EBI harmonogram publikacji 

raportów okresowych w 2012r. 

W lutym 2012 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

- w lutym 2012r. Spółka opublikuje raport okresowy za IV kwartał 2011r.  

- do dnia 14.02.2012r. Spółka  opublikuje zgodnie z „Dobrymi Praktyka Spółek Notowanych 

na NewConnect” raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012r. 

 

 

 


