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Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2012 

  
 
1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. 
 

W miesiącu maj można zauważyć znaczący spadek sprzedaży we wszystkich działach w 
porównaniu do roku 2011, jedynie montownia realizuje swoją sprzedaż. Obecnie wszyscy 
dystrybutorzy mają problemy z pełnymi magazynami opon letnich, jest to dosyć widoczne. Ceny 
sprzedaży opon są bardzo niskie, co powoduje spadek marży na oponach. Rynki wschodnie również 
zachowują stagnację w zakupie opon.  Miesiąc maj to okres wzmożonej wyprzedaży. W okresie 
tym przeprowadzono szereg rozmów z producentami w celu wydłużenia terminów płatności za 
opony letnie. Większość producentów widząc trudną sytuacje na rynku wydłużyła termin płatności. 
Nowootwarty punkt odbioru opon na ul. Budowlanej 30 w Lublinie spotkał się z dużym 
zainteresowaniem kupujących. 

Obecnie przyjęliśmy strategię szybkiej sprzedaży towarów z własnego magazynu i mocniej 
korzystać z zasobów hurtowni. Takie działanie powinno pozytywnie wpłynąć na  marżę i przepływy 
finansowe. Miesiąc maj to również czas zamykania zamówień opon zimowych. 

 
Radosław Nowak 

Dyrektor Operacyjny 
 
W maju realizowany był kontrakt z zagranicznym kontrahentem na sprzedaż granulatu gumowego. 
Przychody ze sprzedaży granulatu w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 500%. Recykler 
podpisał umowę z kolejnym kontrahentem na dostawę stali uzyskiwanej w procesie recyklingu 
opon. Dział Zbiórki Opon do Utylizacji zwiększył dostawy surowca do Zakładu.  

 
Tomasz Fiuk 

Dyrektor ZPGG 
 
 

2. Raporty bieżące opublikowane w maju 2012 r. 
 
2012-05-31 RB nr 34/2012 ORZEŁ SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 
2012-05-25 RB nr 33/2012 ORZEŁ SA: Spłata kredytu nieodnawialnego  
2012-05-25 RB nr 32/2012 ORZEŁ SA: Informacja o wpływie rozliczenia końcowego w ramach 
Działania 4.1 PO IG 
2012-05-15 RB nr 31/2012 ORZEŁ SA: Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA na lata 
2012-2015 
2012-05-15 RB nr 30/2012 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– I kwartał 2012 
2012-05-15 RB nr 29/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny– I kwartał 2012 
2012-05-14 RB nr 28/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – kwiecień 2012 
2012-05-14 RB nr 27/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - kwiecień 
2012 r. 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w maju 2012r. 
 
W marcu nie były realizowane żadne cele emisji akcji oraz obligacji. 
 
 
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w  czerwcu i lipcu 2012r.  
 
Podpisanie kolejnej umowy z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku na dostawy zużytych 
opon do ZPGG Poniatowa. 
 
W związku iż terminem granicznym na ogłoszenie przez beneficjentów przetargów „Biały Orlik”, 
jest w roku 2012 dzień 31 maja spodziewamy się zwiększonego zainteresowania ze strony 
odbiorców krajowych naszym granulatem SBR. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 29 czerwca o godzinie 12:00 w 
siedzibie Spółki.  
 
Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. mail 
(ri@orzelsacom) lub Skype. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się 
na stronie internetowej www.orzelsa.com w zakładce " Relacje Inwestorskie" 
 
 


