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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 czerwcu Emitent realizuje pełny front prac serwisowych sezonu letniego. Emitent notuje również zwiększoną
aktywność klientów w obszarze serwisu infrastruktury IT. Sezon letni obfituje także w zwiększoną akcję ofertowania
nowych usług.
Emitent zdecydowanie odczuwa brak dostępu do pracowników na rynku pracy, szczególnie w rekrutacji na wybrane
stanowiska pracy w spółce Emitenta, ale także ogromne deficyty rąk do pracy u partnerów współpracujących z
Emitentem. Ponadto w dalszym ciągu spółka dostrzega zwiększone koszty związane z biurokracją. Rynek pracy
dodatkowo wykazuje wzrost wynagrodzeń, co dodatkowo zwiększa koszty działalności.
Emitent, zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej z
Cube.ITG SA

podpisał umowę z Audytorem w celu ustalenia ceny ostatecznej nabycia zorganizowanej części

przedsiębiorstwa.

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

Numer

Tytuł

Rodzaj

14.06.2017

14/2017

Raport miesięczny za miesiąc maj 2017

Bieżący

EBI

28.06.2017

15/2017

Rejestracja zmian statutu

Bieżący

EBI

28.06.2017

16/2017

Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk

Bieżący

EBI

Bieżący

ESPI

Bieżący

ESPI

Spółek Notowanych na NewConnect

30.06.2017

7/2017

Zmiana stanu posiadania głosów w Walnym
Zgromadzeniu

30.06.2017

8/2017

Zmiana stanu posiadania głosów w Walnym
Zgromadzeniu
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Bieżący

ESPI

Bieżący

ESPI

Zgromadzeniu

30.06.2017

10/2017

Zmiana stanu posiadania głosów w Walnym
Zgromadzeniu

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 maju 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 objętym bieżącym raportem w działalności Emitenta nie wystąpiły 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 sierpniu 2017 roku zostanie opublikowany raport bieżący - „Raport miesięczny za lipiec 2017 roku”, który zostanie
przekazany zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, to jest do dnia 14 sierpnia 2017 roku oraz raport
kwartalny za III kwartał roku 2016/2017, który zostanie przekazany zgodnie z przyjętymi zasadami ładu
korporacyjnego, to jest do dnia 14 sierpnia 2017 roku

Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu
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