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Załącznik do raportu bieżącego nr 46/2012 

  
 
1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

 

W czerwcu Broker przeprowadził kampanie promocyjną dotyczącą usług serwisowych, w tym 
nowej usługi naprawy szyb; ubezpieczenia opon oraz Stacji Kontroli Pojazdów.  Dodatkowo pod 
koniec czerwca  wspólnie z Premio została przeprowadzona kampania letnia - „Sprawdź swoje auto 
przed wakacjami”. Przedstawiciele Spółki brali udział w targach REIFEN w Essen w celu 
pozyskania nowych dostawców oraz podtrzymania kontaktów z obecną grupą dostawców. 
Rozpoczęły się przygotowania do sezonu zimowego, a w szczególności analizy sprzedaży opon 
zimowy w 2011 roku oraz sporządzanie zamówień faststartowych na sezon zimowy 2012/2013. 
Została przebudowana infrastruktura IT która wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa oraz 
niezawodności systemu. 

 

 
Radosław Nowak 

Dyrektor Operacyjny 

 

 

W czerwcu nastąpił mocny wzrost eksportu granulatu. Podpisane zostały umowy z krajowymi 
odbiorcami stali powstałej w procesie recyklingu opon. Dział Zbiórki Opon do Utylizacji zwiększył 
dostawy surowca do produkcji granulatu. Wzmożone zapytania o granulat gumowy ze strony 
kontrahentów z branży budownictwa sportowego. Ruszyły prace związane z powiększeniem 
powierzchni magazynowych na zużyte opony. Ze względu na wzrost popytu na opony zużyte (nowe 
instalacje do recyklingu) przy jednoczesnym spadku podaży tych opon (spadek sprzedaży opon w 
Polsce na poziomie 25-30%), nastąpił wzrost kosztu zaopatrzenia zakładu w surowiec. 

 

Tomasz Fiuk 

Dyrektor ZPGG 
 
 

2. Raporty bieżące opublikowane w czerwcu 2012 r. 
 
2012-06-30 RB nr 04/2012 ESPI ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 
29.06.2012r. 
2012-06-30 RB nr 44/2012 ORZEŁ SA: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 
roku  
2012-06-30 RB nr 43/2012 ORZEŁ SA: Zmiana składu Rady Nadzorczej 
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2012-06-30 RB nr 42/2012 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w 
dniu 29 czerwca 2012 roku  
2012-06-28 RB nr 41/2012 ORZEŁ SA: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgodny na utworzenie 
spółki   
2012-06-18 RB nr 40/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 
– uzupełnienie raportu 
2012-06-18 RB nr 39/2012 ORZEŁ SA: Naruszenie regulacji określonych w § 6 ust 11 i 12 
Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO  
2012-06-15 RB nr 38/2012 ORZEŁ SA: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 
2012-06-15 RB nr 37/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2012 powtórzenie (z braku 
załącznika) 
2012-06-15 RB nr 36/2012 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2012  
2012-06-15 RB nr 35/2012 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - maj 2012 r. 
 
 
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w czerwcu 2012r. 
 
W czerwcu nie były realizowane żadne cele emisji akcji oraz obligacji. 
 
 
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w  lipcu i sierpniu 2012r.  
 
 
Podpisanie umów z kilkoma dostawcami zużytych opon oraz ich realizacja - taka dywersyfikacja 
dostawców pozwoli zabezpieczyć dostawy surowca do produkcji. 

Zwiększenie zapotrzebowania na granulat ze strony odbiorców zagranicznych. 

Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. mail 
(ri@orzelsacom) lub Skype (nick: patryk.charkot). Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z 
Zarządem znajdują się na stronie internetowej www.orzelsa.com w zakładce " Relacje 
Inwestorskie" 

 

 
 


