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3. Informacje podstawowe
Grupa Kapitałowa specjalizuje się w zarządzaniu utrzymaniem technicznym sieci handlowych i usługowych. Oferta firmy
to Facility Management wspierający transformację digitalową. Składają się na nią kompleksowe usługi zarządcze i
techniczne oraz wspierające je platformy informatyczne. Rozwiązania Grupy zapewniają :


optymalizację procesów i oszczędności w obsłudze technicznej obiektów,



redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej



wsparcie rozwoju sieci poprzez wdrożenia nowych technologii i analitykę.

Sescom obsługuje sieci - od sieci urządzeń, stacji bazowych, przez sieci punktów handlowych i usługowych po sieci
centrów dystrybucyjnych czy handlowych. Działalność firmy jest skalowalna w zależności od potrzeb i modelu
biznesowego klienta i obejmuje teren Europy. Kluczowymi segmentami obsługiwanymi przez Grupę są:


handel detaliczny;



telekomunikacja;



bankowość i ubezpieczenia.

Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową Sescom SA


Sescom Store - usługi remontu i remodelingu salonów handlowych i placówek bankowych



Sescom Facility Management - usługi zarządzania utrzymaniem technicznym, usługa wspierana jest przez
autorską Platformę SES Support®.



Sescom IT Infrastructure - usługi utrzymania infrastruktury IT



Sescom Energy - usługi optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów z wykorzystaniem
Platformy SES Control



Sescom Digital - usługi doboru, integracji, wdrażania i utrzymania nowych technologii



Sescom Intelligence - usługi integracji oraz inteligentnej analizy danych
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4. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla
kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
W lutym Emitent zakończył pracę nad nową identyfikacją firmy, nowym przekazem oraz nową struktura usługową.
Dzięki tej zmianie Emitent proponuje czytelny i prosty przekaz, a także wskazuje nowe nieidentyfikowane wcześniej
obszary działalności Emitenta. Nowa identyfikacja, w tym także logo obowiązują do marca 2017 i są elementem nowej
strategii Grupy Kapitałowej Sescom SA do roku 2020.
Zmiana podyktowana jest wnioskami z bieżącej analizy sytuacji na rynku polskim i zagranicznym, stosowanie nowych
technologii w sektorze retail, a także presja na obniżanie kosztów utrzymania infrastruktury sieci handlowych.
Miesiąc luty zdecydowanie przyniósł wzrost czynności związanych z wdrażaniem nowych przepisów, interpretacje
przepisów oraz skutki zmian legislacyjnych istotnie zwiększają nakład pracy oraz ryzyko prowadzenia działalności
gospodarczej. Te zjawiska coraz mocniej wpływają na koszty działalności spółki Emitenta.

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Data

Numer

14.02.2017

3/2017

14.02.2017

4/2017

14.02.2017

5/2017

Tytuł

Rodzaj

Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2017

bieżący

EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2016_2017

kwartalny

EBI

Korekta raportu bieżącego EBI03/2017 z dnia 14

bieżący

EBI

lutego 2017

21.02.2017

6/2017

Rejestracja spółki zależnej w Wielkiej Brytani

bieżący

EBI

28.02.2017

7/2017

Raport roczny 2015_2016

roczny

EBI
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6. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym raportem.
Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 4.12.7. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z
wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii B, C oraz akcji serii D Emitenta. W okresie objętym
raportem, tj. w miesiącu styczniu 2017 roku, Emitent kontynuuje realizację celów emisyjnych.

7. Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które
miały miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca istotne zdarzenia.

8. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami
lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W kwietniu 2017 roku zostanie opublikowany raport bieżący - „Raport miesięczny za marzec 2017 roku”, który zostanie
przekazany zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, to jest do dnia 14 kwietnia 2017 roku.

Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu
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