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Dane szczegółowe: 
 

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

2012 r. 

 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta. 

 

Uwzględniając informacje opublikowane przez GUS, koniunktura w budownictwie w 

Styczniu 2012 roku, oceniana jest nieco mniej pesymistycznie niż w grudniu, choć gorzej niż 

w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. "Wpływ na to mają mniej negatywne niż w 

grudniu prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz 

sytuacji finansowej. Odpowiednie oceny bieżące są bardziej pesymistyczne niż przed 

miesiącem" - napisano w komentarzu do badań. Na opinie te mają wpływ zwiększające się 

opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. 

Zapowiadane ograniczenie zatrudnienia może być mniej znaczące od planowanego w 

grudniu. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-

montażowych na poziomie zbliżonym do prognozowanego przed miesiącem.  

 

Wykorzystując zimową aurę, Spółka HOTBLOK koncentrowała się na odpowiednim 

przygotowaniu skali produkcji do zbliżającego się sezonu budowlanego, analizując aktualne 

zdolności produkcyjne i złożone zamówienia na dostawy elementów Systemu.  

 

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 01.01.2012r. do 31.01.2012r. 

 

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

raporty bieżące w systemie EBI: 

 

•Raport bieżący nr 1/2012 opublikowany w dniu 5 stycznia 2012r. - wybór biegłego 

rewidenta, 

•Raport bieżący nr 2/2012 opublikowany w dniu 11 stycznia 2012r. - informacja o zwołanym 

na dzień 11 stycznia 2012 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 

•Raport bieżący nr 3/2012 opublikowany w dniu 16 stycznia 2012r. - raport miesięczny za 

grudzień 2011r.,  

•Raport bieżący nr 4/2012 opublikowany w dniu 18 stycznia 2012r. - harmonogram 

przekazywania raportów okresowych w 2012r. 

•Raport bieżący nr 5/2012 opublikowany w dniu 26 stycznia 2012r. - zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał.  



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

systemie ESPI: 

 

•Raport bieżący nr 1 /2012 opublikowany w dniu 11 stycznia 2012r. - dotyczy wykazu 

akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ, 

•Raport bieżący nr 2/2012 opublikowany w dniu 26 stycznia 2012r. - zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

4. Kalendarz inwestora dotyczący lutego/marca 2012r. 

 

•Na dzień 21 lutego 2012r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

•Do dnia 14 marca 2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za luty 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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