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Dane szczegółowe:
Zarząd HOTBLOK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień
2012 r.
1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta.
Miesiąc grudzień 2012r. Emitent wykorzystał na działania promujące budowę obiektów
wykorzystaniem elementów murowych technologii HOTBLOK skierowane do developerów i
biur architektonicznych oraz na realizację dostaw eksportowych zgodnie z zamówieniami do
Republiki Czeskiej i Włoch.
2. Realizacja celów emisji.
W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie wydatkował środków na cele
przewidziane w Dokumencie Informacyjnym.
3. Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w okresie od 01.12.2012r.
do 31.12.2012r.
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące
raporty bieżące i okresowe w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 47/2012 opublikowany w dniu 12 grudnia 2012r.- HOTBLOK S.A. -raport
miesięczny za listopad 2012 r.
•Raport bieżący nr 48/2012 opublikowany w dniu 19 grudnia 2012r.- HOTBLOK S.A. wybór biegłego rewidenta.
•Raport bieżący nr 49/2012 opublikowany w dniu 28 grudnia 2012r.- HOTBLOK S.A. informacja o zakończeniu obrad po przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
•Raport bieżący nr 50/2012 opublikowany w dniu 29 grudnia 2012r. HOTBLOK S.A.zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
•Raport bieżący nr 51/2012 opublikowany w dniu 29 grudnia 2012 r.- HOTBLOK S.A.zbycie udziałów w spółce zależnej.
W okresie sprawozdawczym Spółka HOTBLOK S.A. opublikowała następujące raporty
bieżące w systemie ESPI:
•Raport bieżący nr 14/2012 opublikowany w dniu 31 grudnia 2012r.HOTBLOK S.A.- wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia/lutego 2013 r.
•Do dnia 31 stycznia 2013 r. Emitent opublikuje harmonogram przekazywania raportów
okresowych w roku 2013.
•Do dnia 14 lutego 2012 r. 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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