Raport Bieżący
Spółka:
HOTBLOK
Numer:
13/2012
Data:
2012-03-12 20:49:01
Typy rynków:
NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:
HOTBLOK S.A. - raport miesięczny za luty 2012r.
Dane szczegółowe:
Zarząd HOTBLOK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2012
r.
1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta.
W miesiącu lutym b.r. zgodnie z przyjętą przez Zarząd Emitenta strategią produkcyjną został
zlikwidowany Zakład produkcyjny w Dąbrowie Górniczej. Linie technologiczne z Dąbrowy
Górniczej zostały przeniesione do Zakładu Usługowo Produkcyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w
Chrośnicy. Zlokalizowanie produkcji w spółce zależnej pozwoli Spółce zwiększyć zdolność
produkcyjną oraz poprawić parametry jakościowe wyrobów. Dzięki nowej technologii w
sposób znaczący obniży się koszt wytworzenia bloczków, co wpłynie na poprawę
rentowności.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. bardzo niskie temperatury, Spółka nie
mogła realizować produkcji ani spedycji wyrobów. Czas ten został wykorzystany na
przeniesienie i przygotowanie linii produkcyjnych.
W lutym Emitent rozpoczął także próby przemysłowej produkcji nowego systemu Hotblok
35, którego klientem docelowym jest budownictwo wielorodzinne oraz komercyjne (budynki
energooszczędne). Docelową wielkość produkcji przewiduje się na poziomie ok. 100 tys.
bloczków miesięcznie.
Poczynione przez Zarząd Emitenta starania już wkrótce zaowocują dywersyfikacją oferty i
zapewnieniem odpowiedniego poziomu produkcji.
Mimo utrzymującego się niekorzystnego ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie,
Spółka konsekwentnie realizuje złożenia budżetowe, których efekty będą widoczne wraz z
wiosennym otwarciem sezonu budowlanego.
W dniu 21 lutego 2012r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które uchwaliło
min. dokonanie podziału (splitu) akcji w stosunku 1:5 oraz przeniesienie siedziby Spółki z
Sosnowca do Warszawy. Obecnie w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód, Wydział VIII
Gospodarczy KRS trwa rejestracja w/w zmian.
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 01.02.2012r. do 29.02.2012r.
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące
raporty bieżące w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 6/2012 opublikowany w dniu 1 lutego 2012r. - złożenie rezygnacji przez
Członka Zarządu Spółki,
•Raport bieżący nr 7/2012 opublikowany w dniu 2 lutego 2012r. - zmiana porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
•Raport bieżący nr 8/2012 opublikowany w dniu 14 lutego 2012r. - raport miesięczny za
styczeń 2012r.,
•Raport bieżący nr 9/2012 opublikowany w dniu 14 lutego 2012r. - jednostkowy raport za IV
kwartał 2011r.

•Raport bieżący nr 10/2012 opublikowany w dniu 14 lutego 2012r. - jednostkowy raport za
IV kwartał 2011r.
•Raport bieżący nr 11/2012 opublikowany w dniu 21 lutego 2012r. - treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
•Raport bieżący nr 12/2012 opublikowany w dniu 21 lutego 2012r. - nawiązanie współpracy z
dystrybutorem materiałów budowlanych z Włoch - aktualizacja informacji
W okresie sprawozdawczym Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące raporty w
systemie ESPI:
•Raport bieżący nr 3 /2012 opublikowany w dniu 2 lutego 2012r. - zmiana porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
•Raport bieżący nr 4/2012 opublikowany w dniu 21 lutego 2012r. - wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
•Raport bieżący nr 5/2012 opublikowany w dniu 22 lutego 2012r. - informacja osoby
zobowiązanej.
4. Kalendarz inwestora dotyczący marca/kwietnia 2012r.
•Do dnia 14 kwietnia 2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za marzec 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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