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Raport bieżący za miesiąc luty 2010
Zarząd Rocca S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2010 roku.
I. 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 Rocca SA  luty 2010 .
W styczniu Spółka podjęła działania mające na celu dywersyfikację produkcji i jeszcze w tym półroczu zamierza
wdrożyć do produkcji zgłoszone do ochrony patentowej elementy służące budowie małej architektury. Szacowane
zapotrzebowanie na elementy trwale estetyczne wskazuje na duży potencjał rozwijającego się rynku.
Ponadto spółka nawiązała współpracę w wiodącymi w Polsce producentami z branży meblowej, których zainteresowała
oferta zastosowania kamienia naturalnego w produkcji elementów meblarskich. Zostały wykonane wzorce, które
spotkały się z bardzo dobrą opinią środowiska zajmującego się aranżacją i wyposażaniem wnętrz. W najbliższych
miesiącach w ramach udziału w targach branżowych zostanie oceniony potencjał rynku w postaci około 100 placówek
handlowych w Polsce, a także przedstawicieli handlowych we wszystkich krajach europejskich, USA i Japonii.
II. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie objętym niniejszym raportem Rocca S.A. opublikowała następujące raporty bieżące w systemie EBI:
 raport bieżący numer 1/2010 z dnia 01.02.2010: Harmonogram przekazywania raportów okresowych,
 raport bieżący 2/2010 z dnia 1.02.2010: Raport bieżący za styczeń 2010.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym
raportem:
W okresie sprawozdawczym  styczeń luty 2010 roku  Emitent realizował działania marketingowe, wdrażał plan
dywersyfikacji produktów i optymalizacji kosztów wprowadzenia na rynek swoich wyrobów.
Podstawa prawna: Uchwała Nr 795/2008, Załącznik Nr 1, Pkt. 16 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku.
Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Piłat  Prezes Zarządu
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