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Dane szczegółowe: 
 

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

2011 r. 

 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta. 

 

W miesiącu grudniu 2011 roku Spółka kontynuowała zaplanowane działania związane z 

eksportem elementów Systemu HOTBLOK do Włoch, które zakończyły się realizacją 

pierwszego zamówienia. Trwają przygotowania i ustalanie zakresu kampanii reklamowej na 

terenie Włoch. Sprzyjająca aura pozwalała na kontynuację realizacji dużego osiedla k/Ustki, 

budowanego w Systemie HOTBLOK. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie był w 

grudniu 2011 oceniany umiarkowanie optymistycznie. Spowodowane to jest niekorzystnymi 

ocenami bieżącego i przewidywanego portfela zamówień. Planowane działania 

marketingowe, polegające m.in. na udziale Emitenta w seminariach z udziałem projektantów, 

realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem. Trwają intensywne rozmowy z 

inwestorami dotyczące nowych inwestycji, które już w najbliższym czasie zaowocują nowymi 

kontraktami HOTBLOK SA.  

 

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 01.12.2011r. do 31.12.2011r. 

 

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

raporty bieżące w systemie EBI: 

 

•Raport bieżący nr 48/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. - raport miesięczny za listopad 2011, 

 

•Raport bieżący nr 49/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. - nawiązanie współpracy z 

dystrybutorem materiałów budowlanych z Włoch, 

 

•Raport bieżący nr 50/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. - podpisanie listu intencyjnego - 

aktualizacja informacji, 

 

•Raport bieżący nr 51/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące raporty w 

systemie ESPI: 



•Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, 

 

4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia/lutego 2012r. 

 

Do dnia 31 stycznia 2012r. Emitent opublikuje harmonogram przekazywania raportów 

okresowych w roku 2012.  

 

Do dnia 14 lutego 2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za styczeń 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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