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Dane szczegółowe: 
 

Zarząd HOTBLOK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2012 

r. 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta. 

Miesiąc maj był dla Spółki HOTBLOK okresem intensywnej pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem ustabilizowania jakości i wolumenu produkcji w spółce zależnej ZUP 

Chrośnica Sp. z o.o. Mimo, że jak podaje Główny Urząd Statystyczny w informacji dot. m-ca 

maja 2012 roku, ogólny klimat koniunktury w tym miesiącu w budownictwie oceniany jest 

negatywnie, podobnie jak w kwietniu i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch 

lat, Emitent systematycznie i bez opóźnień realizował złożone przez Klientów zamówienia. 

Nadal obserwowane jest większe zainteresowanie budową domów z wykorzystaniem 

Systemu HOTBLOK na rynkach zagranicznych, szczególnie u naszych południowych 

sąsiadów (Czechy, Słowacja). Jednak uwzględniając oficjalne informacje Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące uruchomienia programu 

dopłat do kredytów na budowy i zakup domów i mieszkań zbudowanych w standardzie 

energooszczędnym, sytuacja na Polskim rynku w najbliższym czasie, powinna się 

zdecydowanie poprawić.  

2. Realizacja celów emisji. 

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie wydatkował środków na cele 

przewidziane w Dokumencie Informacyjnym. 

3. Zestawienie raportów bieżących publikowanych w okresie od 01.05.2012r. do 31.05.2012r. 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące 

raporty bieżące w systemie EBI: 

•Raport bieżący nr 18/2012 opublikowany w dniu 8 maja 2012r. - zmiany w składzie Zarządu 

Spółki, 

•Raport bieżący nr 19/2012 opublikowany w dniu 9 maja 2012r. - zarejestrowanie przez Sąd 

zmiany siedziby Spółki, 

•Raport bieżący nr 20/2012 opublikowany w dniu 9 maja 2012r. - zarejestrowanie przez Sąd 

zmian w Statucie Spółki, 

•Raport bieżący nr 21/2012 opublikowany w dniu 14 maja 2012r. - raport miesięczny za 

kwiecień 2012r. 

•Raport bieżący nr 22/2012 opublikowany w dniu 15 maja 2012r. - jednostkowy raport 

okresowy za I kwartał 2012r. 

•Raport bieżący nr 23/2012 opublikowany w dniu 15 maja 2012r. - skonsolidowany raport 

okresowy za I kwartał 2012r. 

•Raport bieżący nr 24/2012. opublikowany w dniu 24 maja 2012r. - uchwała Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie określenia dnia podziału 

akcji. 

W okresie sprawozdawczym Spółka HOTBLOK S.A. nie publikowała raportów w systemie 

ESPI. 

 



4. Kalendarz inwestora dotyczący czerwca/lipca 2012r. 

•Na dzień 28 czerwca 2012r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOTBLOK 

S.A. 

•Do dnia 14 lipca 2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za czerwiec 2012r.  

 

Podstawa prawna: pkt. 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.  
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