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Dane szczegółowe:
Zarząd HOTBLOK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień
2012 r.
1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta.
W miesiącu kwietniu 2012 roku, Spółka HOTBLOK rozpoczęła produkcję bloczków Hotblok
na zmodyfikowanych i unowocześnionych liniach produkcyjnych przeniesionych do ZUP
Chrośnica - Spółki zależnej. Zgodnie z harmonogramem zostały zrealizowane zamówienia od
naszego Partnera handlowego z Czech, firmy Zlaty DUM, oraz dostawy na krajowe budowy.
Trwają zaawansowane rozmowy z developerami z terenu Warszawy i Poznania, które w
najbliższym czasie powinny przynieść wymierne efekty.
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 01.04.2012r. do 30.04.2012r.
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące
raporty bieżące w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 15/2012 opublikowany w dniu 13 kwietnia 2012r. - zawarcie istotnej
umowy,
•Raport bieżący nr 16/2012 opublikowany w dniu 13 kwietnia 2012r. - raport miesięczny za
marzec 2012,
•Raport bieżący nr 17/2012 opublikowany w dniu 13 kwietnia 2012r.- uchwała Zarządu w
sprawie emisji obligacji serii A.
W okresie sprawozdawczym Spółka HOTBLOK S.A. nie publikowała raportów w systemie
ESPI.
4. Kalendarz inwestora dotyczący maja/czerwca 2012r.
•Do dnia 14 czerwca 2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za maj 2012r.
•W dniu 1 czerwca 2012 zostanie opublikowany jednostkowy i skonsolidowany raport
okresowy za rok 2012.
•W II połowie czerwca odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
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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