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

2012 r. 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta. 

W miesiącu czerwcu Spółka Akcyjna HOTBLOK realizowała dostawy na już realizowane i 

rozpoczynające się inwestycje, zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw. Zrealizowane, 

kolejne zamówienia od Partnerów Handlowych z Czech i Włoch, wskazują na wzrost 

zainteresowania systemowymi rozwiązaniami HOTBLOK na tych rynkach. Są to pierwsze 

efekty współpracy w dziedzinie marketingu z zagranicznymi kontrahentami, jak również 

potwierdzenie parametrów izolacyjnych elementów systemu i rozwiązań konstrukcyjnych.  

Na ukończeniu są prace zmierzające do ustabilizowania na najwyższym poziomie procesu 

produkcji elementów Systemu HOTBLOK w Spółce zależnej ZUP Chrośnica, co pozwoli na 

jeszcze bardziej precyzyjne planowanie dalszych działań Emitenta.  

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 01.06.2012r. do 30.06.2012r. 

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

raporty bieżące w systemie EBI: 

•Raport bieżący nr 25/2012 opublikowany w dniu 1 czerwca 2012r. - jednostkowy raport 

roczny za 2012r., 

•Raport bieżący nr 26/2012 opublikowany w dniu 1 czerwca 2012r. - skonsolidowany raport 

roczny za 2012r., 

•Raport bieżący nr 27/2012 opublikowany w dniu 1 czerwca 2012r. - zwołanie Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, 

•Raport bieżący nr 28/2012 opublikowany w dniu 14 czerwca 2012r. - raport miesięczny za 

maj 2012r., 

•Raport bieżący nr 29/2012 opublikowany w dniu 22 czerwca 2012r. - zmiany w Zarządzie 

Spółki, 

•Raport bieżący nr 30/2012 opublikowany w dniu 27 czerwca 2012r. - zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

•Raport bieżący nr 31/2012r. opublikowany w dniu 28 czerwca 2012r. - treść uchwał 

podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

•Raport bieżący nr 32/2012r. opublikowany w dniu 28 czerwca 2012r. - zmiany w składzie 

Rady Nadzorczej Spółki. 

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

bieżące w systemie ESPI: 

•Raport bieżący nr 6/2012 opublikowany w dniu 1 czerwca 2012r. - zwołanie Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, 

•Raport bieżący nr 7/2012 opublikowany w dniu 27 czerwca 2012r. - zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 



•Raport bieżący nr 8/2012 opublikowany w dniu 28 czerwca 2012r. - wykaz akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  

4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca/sierpnia 2012r. 

Zarząd Spółki działając na wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Carlson Ventures International Limited, zwołał na 

dzień 26 lipca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Następnie Zarząd Spółki w dniu 

3 lipca 2012r. również na wniosek w/w Akcjonariusza podjął decyzję o zmianie terminu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lipca 2012r. na dzień 14 

września 2012r.  

•W dniu 10 sierpnia 2012r. zostanie opublikowany jednostkowy i skonsolidowany raport 

okresowy za II kwartał 2012r. 

•Do dnia 14 sierpnia 2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za lipiec 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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