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Suntech: Pracownicy nabyli swoją pulę akcji 
DWOL 24 -05-2010, ostatnia aktualizacja 24 -05-2010 15:17   

48 pracowników Suntechu objęło wszystkie oferowane dla nich akcje w ramach programu motywacyjnego. P łacili 

wyższą cenę niż wynosi kurs giełdowy 

Notowana na NewConnect spółka sprzedała 48 pracownikom 288 tys. nowych akcji serii F po 0,64 

zł. Na parkiecie kosztują obecnie po 0,58 z ł. Wszystkie walory zostały nabyte za gotówkę. Przed 

rozwodnieniem kapitał zakładowy spółki, specjalizującej się w produkcji rozwiązań dla branży 

telekomunikacyjnej, dzieli się na prawie 15 mln papierów 

Technologiczna firma, po bardzo ciężkim 2009 r., powoli staje na nogi. W I kwartale miała 2,2 mln zł 

przychodów wobec 1,15 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) 

sięgnął 0,37 mln zł. W analogicznym kwartale 2009 r. ujemny wynik na tym poziomie wynosił 0,89 mln 

zł. Zysk netto w poprzednim kwartale zamknął się kwotą 0,3 mln zł wobec 0,97 mln zł straty rok 

wcześniej. 

Zarząd firmy tłumaczy poprawę wyników przeprowadzoną restrukturyzacją. Suntech mocno 

przyciął koszty i równocześnie rozbudowa ł dział sprzedaży. Rozpoczął również współpracę z 

globalnymi sieciami dystrybucyjnymi - W naszej strategii istotną rolę odgrywa zwiększenie rentowności projektów i wdrożeń. Mamy na 

to kilka sposobów – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntechu. Kierowana przez niego spółka odchodzi od dotychczas sprzedawanych 

dużych systemów informatycznych do wąskiego segmentu klientów na rzecz oferowania rozwiązań zbudowanych z modu łów, które 

można dowolnie konfigurować. Liczy, że dzięki temu uda jej się wejść na rynki mniejszych operatorów telekomunikacyjnych.  

parkiet.com  

Żadna część  jak i ca łość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w  

jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w łącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą 

digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.   

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w ca łości lub w części bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione  

pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.   
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