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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 listopad 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. 

Okres zimowy tradycyjnie w branży budowlanej wiąże się ze spowolnieniem koniunktury. W 

związku z powyższym, Spółka odnotowała lekki spadek zainteresowania jej produktami, co 

przełożyło się na niewielkie zmniejszenie portfela zamówień. Zarząd Aztec International S.A. 

przewiduje jednak, że dzięki podjętym inwestycjom i współpracy z zagranicznymi 

partnerami, firma szybko powróci do kondycji sprzed okresu zimowego.  

 

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

w okresie objętym raportem.  

W listopadzie 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 7 raportów bieżących 

oraz 1 raport okresowy za pośrednictwem systemu EBI: 

-  Raport nr 24/2011 z dnia 06.11.2011r. - Terminy publikowania skonsolidowanych 

raportów okresowych w roku obrotowym 2011.  

-  Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 08.11.2011r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających 

powyżej 5% na NWZA w dniu 08.11.2011r. 

-  Raport nr 26/2011 z dnia 08.11.2011r. - Treść uchwal podjętych na NWZA w dniu 

08.11.2011r. 

-  Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 08.11.2011r. - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej 

-  Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 08.11.2011r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

-  Raport nr 29 2011 z dnia 09.11.2011r. - Raport okresowy za III kwartał 2011 roku 

-  Raport nr 30/2011 z dnia 14.11.2011r. - Raport miesięczny za październik 2011 roku. 

-  Raport nr 31/2011 z dnia 18.11.2011r. - Podpisanie istotnej umowy na sprzedaż 

technologii 

oraz 3 raporty bieżące za pośrednictwem systemu ESPI: 

-  Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 8.11.2011r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 

5% na NWZA w dniu 08.11.2011r.  
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-  Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 9.11.2011r.  - Sprzedaż akcji przez osobę mającą dostęp 

do informacji poufnych. 

-  Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 8.11.2011r. - Zakup akcji przez osobę mającą dostęp do 

informacji poufnych. 

 
Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki: www.aztec-international.eu, 
a także na stronach: www.newconnect.pl oraz 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 w dalszym ciągu przeznaczone były na 

zwiększenie kapitału obrotowego Spółki i rozwój prowadzonej działalności operacyjnej. 

W listopadzie Spółka podpisała dwa kontrakty z międzynarodowym holdingiem opiewające 

łącznie na sumę 690 tys. EUR. Nowa technologia trafiła do jednej z filii holdingu w Rosji.  

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w  

grudniu 2011 roku i w styczniu 2012 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów.  

W grudniu 2011 roku miały dotychczas miejsce następujące istotne wydarzenia:  
-  dnia 7 grudnia 2011 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która powołała na funkcję 

Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Cędrowskiego – dotychczasowego Dyrektora 
Finansowego Spółki 

-  dnia 14 grudnia 2011 opublikowany został raport miesięczny za listopad 2011 roku 
-  do dnia 14 stycznia 2012 roku opublikowany zostanie raport miesięczny za grudzień 2011 

roku 
 

 

 


