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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 październik 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.  

Pomimo niepokojących informacji, które docierają z rynków europejskich i pogorszenia 

nastrojów w branży budowlanej w kraju, zaobserwowano kontynuację dużego 

zainteresowania produktami Spółki ze strony kontrahentów zarówno krajowych, jak i 

zagranicznych.  

 

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

w okresie objętym raportem.  

W październiku 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 4 raporty bieżące za 

pośrednictwem systemu EBI:  

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

-  Raport nr 21/2011 z dnia 12.10.2011 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy; 

-  Raport nr 22/2011 z dnia 17.10.2011r. Raport miesięczny za wrzesień 2011 roku; 

-  Raport nr 23/2011 z dnia 18.10.2011r. Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2011r. na wniosek 
akcjonariusza.; 

 
oraz 3 raporty bieżące za pośrednictwem systemu ESPI: 
-  Raport bieżący nr 6 z dnia 07.10.2011r. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Aztec International S.A.; 
-  Raport bieżący nr 7 z dnia 12.10.2011r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy; 

-   Raport bieżący nr 8 z dnia 18.10.2011r. Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2011r. na wniosek 

akcjonariusza. 

 
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 przeznaczone były w znacznym stopniu 

na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej.  

 
Po przejęciu dwóch zagranicznych spółek, priorytetem dla Zarządu niedawno powstałej 

Grupy Kapitałowej, jest wdrożenie wspólnej strategii działania wszystkich spółek z Grupy.  

 
Po ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu finansowana budowy nowego zakładu 

produkcyjnego Zarząd przedstawi harmonogram działań związanych ze zmianą siedziby. Są 

rozważane różne opcje sfinansowania inwestycji, m.in. współfinansowanie z emisji akcji, 

współfinansowanie z kredytu lub współfinansowanie ze środków własnych.  

 

IV.  Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie 

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

inwestorów.  

W listopadzie 2011 roku miały dotychczas miejsce następujące istotne wydarzenia: 

− dnia 8.11.2011r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; 

Do najważniejszych decyzji podjętych na NWZA należy zaliczyć powołanie nowego Członka 

Rady Nadzorczej p. Mariusza Matusika, odwołanie z Rady Nadzorczej p. Mariusza Staszaka, 

zmiany obowiązujących w Spółce zasad rachunkowości od dnia 1 stycznia 2012r. na 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz akceptację przez Akcjonariuszy podjętych 

przez Zarząd działań w sprawie zmiany rynku notowań i debiutu na rynku głównym GPW. 

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

Jest to pierwszy skonsolidowany raport okresowy powstałej Grupy Kapitałowej. Na poziomie 

Grupy przychody ze sprzedaży wyniosły 9,2 mln zł, a wygenerowany zysk netto kształtował 

się na poziomie 1,4 mln zł. 

 

W grudniu 2011 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

− do dnia 14.12.2011 r. Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za miesiąc 

listopad 2011r. 

 


