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Raport miesięczny za czerwiec

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 czerwiec 

 

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:  

- pomimo negatywnych informacji związan

sprzedaż na stabilnym poziomie, 

systematyczny wzrost ilości klientów

- Zarząd Spółki oczekuje, że w okresie rozpoczynającego się sezonu urlopowego może nastąpić 

nieznaczne zmniejszenie aktywności klientów w niektórych krajach Europy Zachodniej, 

jednakże w ciągu kilku miesięc

rynkowym Spółki.  

- w związku z planami sprzedaży działki w Poznaniu przy ul. 

zlokalizowana jest siedziba Aztec International S.A.

potencjalnymi nabywcami oraz rozpoczęła poszukiwania działki pod nową lokalizację.

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

okresie objętym raportem.  

W czerwcu 2011 roku Spółka przek

pośrednictwem systemu EBI:  

- RB 11/2011, z dn. 07.06.2011r. Raport miesięczny za maj

- RB 12/2011, z dn. 13.06.2011r. Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy

Raporty Spółki publikowane są na bieżąco 

www.aztecinternational.eu, a także na stronach: 

www.gpwinfostrefa.pl 
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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.  

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

dla wyników finansowych oraz kondycji finansowej Spółki:   

pomimo negatywnych informacji związanych z kryzysem w strefie euro, S

sprzedaż na stabilnym poziomie, zauważalny jest również niezbyt duży aczkolwiek 

systematyczny wzrost ilości klientów oraz wartości obrotów. 

oczekuje, że w okresie rozpoczynającego się sezonu urlopowego może nastąpić 

nieznaczne zmniejszenie aktywności klientów w niektórych krajach Europy Zachodniej, 

jednakże w ciągu kilku miesięcy oczekujemy potwierdzenia dobrej sytuacji w otoczeniu 

w związku z planami sprzedaży działki w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej, na której obecnie 

zlokalizowana jest siedziba Aztec International S.A., Spółka kontynuuje rozmowy z 

potencjalnymi nabywcami oraz rozpoczęła poszukiwania działki pod nową lokalizację.

Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 2 raporty bieżące 

r. Raport miesięczny za maj 2011 roku 

RB 12/2011, z dn. 13.06.2011r. Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy

Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki: 

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

  

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 

ych z kryzysem w strefie euro, Spółka utrzymuje 

byt duży aczkolwiek 

oczekuje, że w okresie rozpoczynającego się sezonu urlopowego może nastąpić 

nieznaczne zmniejszenie aktywności klientów w niektórych krajach Europy Zachodniej, 

dobrej sytuacji w otoczeniu 

, na której obecnie 

kontynuuje rozmowy z 

potencjalnymi nabywcami oraz rozpoczęła poszukiwania działki pod nową lokalizację. 

Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

y bieżące za 

RB 12/2011, z dn. 13.06.2011r. Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy 

oraz 
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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 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 

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

W lipcu i sierpniu 2011 r. będą miały miejsce następujące wydarzenia:

• Dnia 11.08.2011 r. publikacja 

• Do dnia 14.08.2011r. Spółka planuje opublikować rapor

2011r.  
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ormacje 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 w lipcu

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

ą miały miejsce następujące wydarzenia: 

publikacja Raportu okresowego za II kwartał 2011

.2011r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za miesiąc lipiec

  

ormacje 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. 

lipcu i sierpniu 2011r., 

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

za II kwartał 2011 r. 

t miesięczny za miesiąc lipiec 


