
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAŃ, DN. 14 LUTEGO 2012 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPORT MIESIĘCZNY 

 ZA STYCZEŃ 2012 ROKU 

 



 AZTEC INTERNATIONAL S.A. 
 Raport miesięczny za styczeń 2012 r.   

 
 
2 
 

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 styczeń 2012 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. 

Ze względu na występującą w branży budowlanej sezonowość, w styczniu Zarząd Spółki 

odnotował niewielki spadek zainteresowania jej produktami, co przełożyło się na 

zmniejszenie portfela zamówień.   

 

Wpływ na wyniki ze sprzedaży miała również ostrożność w podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych przez kontrahentów Spółki, wynikająca zarówno z niepewnej sytuacji na 

rynku budowlanym, jak i z obaw odnośnie najbliższej przyszłości strefy euro.  

 

Spółka wykorzystała okres chwilowego spowolnienia do przygotowania się do sezonu 

letniego.  

 

 

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

w okresie objętym raportem.  

W styczniu 2012 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 3 raporty bieżące: 

− Raport nr 1/2012 z dnia 13.01.2012r. Raport miesięczny za grudzień 2011 roku. 

− Raport nr 2/2012 z dnia 25.01.2012r. Podpisanie znaczącej umowy handlowej na lata 

2012-2014. 

− Raport nr 3/2012 z dnia 31.01.2012r. Harmonogram przekazywania jednostkowych i 

skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2012. 

 

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 styczniu 2012 roku Spółka zawarła 3-letnią umowę handlową wartą 900 tys. EUR. 

z producentem materiałów budowlanych spoza Europy. Firma specjalizuje się m.in. 

w produkcji pokryć dachowych, elementów fasadowych oraz elementów do płyt 

warstwowych. Przedmiotem umowy jest dostawa produkowanych przez Spółkę akcesoriów 

budowlanych. Zarząd Spółki przewiduje, że międzynarodowy kontrakt znacząco wpłynie na 

jej pozycję konkurencyjną i pozwoli dotrzeć do rynków, na których dotychczas nie była 

obecna.   

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym i w marcu 2012 

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

W lutym 2012 roku miały dotychczas miejsce następujące istotne wydarzenia:  

− dnia 8 lutego 2012 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej; 

− dnia 14 lutego 2012 opublikowany został raport miesięczny za styczeń 2012 roku; 

− dnia 14 lutego 2012 opublikowany został raport okresowy za IV kwartał 2011 roku. 

 

W marcu 2012 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia: 

− do dnia 14 marca 2012 roku opublikowany zostanie raport miesięczny za luty 2012 roku. 

 

 

 

 


