Relacja z debiutu Rocca S.A.
7 października po raz pierwszy notowane były akcje spółki ROCCA. Dzisiejszy debiutant to 46. firma
debiutująca w roku 2008 i 70. notowana na rynku NewConnect. Podstawowym profilem działalności
spółki Rocca jest obróbka kamienia naturalnego i produkcja wszelkiego rodzaju elementów
kamiennych słuŜących podniesieniu standardu wykańczanych obiektów budowanych z róŜnym ich
przeznaczeniem.
Pan Bogusław Piłat – Prezes Zarządu spółki Rocca powiedział, Ŝe jest zadowolony z notowań w
pierwszym dniu biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku. – Choć obecny czas nie jest

wymarzony na debiut, my patrzymy na to w kontekście budowania naszej pozycji i zaufania wśród
klientów w przyszłości. Mam nadzieję, Ŝe naszymi wynikami, naszą wizją rozwoju spółki zdołamy
przekonać inwestorów, Ŝe warto w nas zainwestować. Jestem przekonany, Ŝe branŜa, w której
działamy - obróbka kamienia naturalnego, ma przed sobą bardzo ciekawą przyszłość, zarówno dzięki
rosnącym moŜliwościom technicznym dotyczącym obróbki jak i coraz ciekawszym pomysłom
architektonicznym na wykorzystanie elementów z kamienia w róŜnych kategoriach nieruchomości.

Spółkę Rocca przywitała na parkiecie NewConnect Beata Jarosz z Zarządy Giełdy. Obok
Bogusław Piłat – Prezes Zarządu spółki Rocca

Przedmiot działalności
Podstawowym profilem działalności spółki jest obróbka kamienia naturalnego i produkcja wszelkiego
rodzaju elementów kamiennych słuŜących podniesieniu standardu wykańczanych obiektów
budowanych z róŜnym ich przeznaczeniem – od obiektów uŜyteczności publicznej, poprzez
wielorodzinne obiekty mieszkaniowe, do realizacji elementów galanterii ozdobnej montowanej w
domach jednorodzinnych i mieszkaniach.
Oferta spółki Rocca obejmuje następujące produkty:
•
•
•
•
•
•
•
•

posadzki;
parapety;
okładziny podłóg i ścian;
schody i okładziny schodów;
elewacje kamienne;
blaty kuchenne, łazienkowe, lady;
kominki tradycyjne;
ławy, stoły.

Spółka posiada nowoczesny park maszynowy, pozwalający na wytwarzanie z duŜą precyzją nawet
bardzo skomplikowanych elementów, które nie mogłyby być wykonane za pomocą tradycyjnych
metod obróbki kamienia.
Emisja akcji serii B
Subskrypcja prywatna, 3.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł.
Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 1,98 zł.
W terminie od 17 lipca do 4 sierpnia 2008 roku podpisano 8 umów objęcia akcji serii B, w wyniku
których skutecznie objętych zostało 345.000 akcji serii B.
W wyniku emisji akcji serii B spółka pozyskała 683.100 zł, które zamierza przeznaczyć na
dalszy rozwój Rocca S.A. i realizację przyjętych celów strategicznych, które skupiają się wokół
zbudowania pełnego kanału dystrybucji produktów poprzez:
• prowadzenie własnego importu surowców od kluczowych producentów z Chin, Włoch,
Hiszpanii i Brazylii;
• utworzenie własnej hurtowni kamienia;
• samodzielną produkcję wyrobów z kamienia naturalnego;
• uruchomienie sieci salonów-wzorcowni dla klientów indywidualnych.

W najbliŜszym czasie planowane jest przeprowadzenie kolejnych emisji akcji, w celu pozyskania
kapitału na zrealizowanie strategii rozwoju Spółki.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 345.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
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