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Dane szczegółowe:
Zarząd HOTBLOK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec
2012 r.
1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta.
W miesiącu marcu, firma rozpoczęła produkcję seryjną bloczków na terenie spółki zależnej
Zakład Usługowo-Produkcyjny Sp. z o.o. w Chrośnicy. Linie technologiczne zostały
przeniesione w miesiącu lutym z Dąbrowy Górniczej. Obie linie zostały zakupione przez
spółkę zależną. Pod koniec marca zostały wysłane pierwsze transporty bloczków już
wyprodukowanych w ZUP Chrośnica Sp. z o.o. do klientów we Włoszech i w Czechach.
Wizyta delegacji HOTBLOK S.A., połączona z praktycznym szkoleniem członków firmy
wykonawczej pierwszego realizowanego obiektu w Systemie HOTBLOK, zaowocowała
kolejnymi, planowanymi realizacjami na przestrzeni kolejnych miesięcy. Zostały omówione
plany dot. wspólnych działań marketingowych na terenie Włoch. Trwają również rozmowy
dot. wprowadzenia do oferty specjalnej, dedykowanej dla Systemu HOTBLOK,
ciepłochronnej zaprawy klejowej, oraz ekologicznych, energooszczędnych tynków
wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniających pełne wykorzystanie parametrów
technicznych 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 01.03.2012r. do 31.03.2012r.
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące
raporty bieżące w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 13/2012 opublikowany w dniu 12 marca 2012r. - raport miesięczny za luty
2012,
•Raport bieżący nr 14/2012 opublikowany w dniu 12 marca 2012r. - podpisanie Listu
Intencyjnego.
W okresie sprawozdawczym Spółka HOTBLOK S.A. nie publikowała raportów w systemie
ESPI.
4. Kalendarz inwestora dotyczący kwietnia/maja 2012r.
•Do dnia 14 maja 2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za kwiecień 2012r.
•W dniu 15 maja zostanie opublikowany jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I
kwartał 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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