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1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

 

Broker Oponiarski 

 

Miesiąc styczeń dla Brokera zamknął się przychodami ze sprzedaży o wartości 1,458 mln PLN, co 
oznacza wzrost o 48,9% w stosunku  do stycznia 2012 roku, kiedy przychody ukształtowały się na 
poziomie 0,979 mln PLN.  Głównym czynnikiem wzrostu była sprzedaż eksportowa. W styczniu 
Dział Exportu pozyskał nowych klientów,  którzy mogą mieć istotny wpływ na wzrost przychodów 
ze sprzedaży w tym kanale w 2013 roku.   

Dział E-handlu jest w trakcie wdrażania nowych rozwiązań w sklepie internetowym (www.salon-
opon.com) związanych z wprowadzeniem etykiet na oponach. Klienci będą mogli porównać 
poszczególne parametry opon. Narzędzie to zwiększa atrakcyjność naszego sklepu internetowego.   

Przychody ze sprzedaży w styczniu br. w Działach: E-handel i Serwisach Motoryzacyjnych są 
niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłym, niemniej wg opinii Emitenta za wcześnie jest by  
wyciągnąć wnioski na cały nadchodzący rok. Należy jednak zauważyć że na rynku (serwisy) 
zostało ok. 2 mln sztuk opon letnich a zapotrzebowanie roczne wynosi 4 mln. Producenci 
wymuszają duże zamówienia poprzez rabaty zakupowe, co może doprowadzić do dużej walki 
cenowej na rynku.   

Ponadto, rozpoczęliśmy działania zmierzające do utworzenia wspólnych magazynów dla ORZEŁ 
S.A. i ASTOR S.A, magazyn ASTOR S.A. będzie stopniowo zmniejszany. Przyczyni się to do 
zmieszenie kosztów związanych z polityką magazynową, w szczególności opłat z tytułu wynajmu i 
obsługi magazynu.  

 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym 

 

 

 

 

Recykler 
 
W miesiącu styczniu nastąpił pierwszy etap realizacji rocznych umów, na dostawy granulatu dla 
największego krajowego odbiorcy oraz głównego odbiorcy zagranicznego. Przedstawiciele Spółki 
wzięli udział jako wystawca w międzynarodowych targach BUDMA, które odbyły się końcem 
stycznia w Poznaniu.  
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Podczas czterech dni wystawienniczych na naszym 
stoisku gościliśmy wielu przedstawicieli branż 
wykorzystujących granulat gumowy. Spotkaliśmy się 
z naszymi głównymi, krajowymi odbiorcami, z 
którymi negocjowaliśmy warunki współpracy w 
bieżącym roku. Na najbliższy miesiąc – luty -  
zaplanowaliśmy szereg spotkań handlowych z innymi 
podmiotami z branży sportowo-rekreacyjnej, 
zainteresowanymi współpracą z naszą Spółką oraz 
naszym produktem.  
Również w styczniu zostały podjęte negocjacje z 

firmami zainteresowanymi zakupem odpadów stalowych z przemiału opon.  W lutym 
przewidujemy podpisanie kontraktu dotyczącego stałej współpracy, co zapewni całkowity zbyt tego 
surowca w roku 2013.  
 
 
2. Wstępne wyniki finansowe 
 
Według wstępnych danych Spółka w styczniu 2013 r. zrealizowała jednostkowe przychody ze 
sprzedaży na poziomie 1 605,7 tys. PLN, co stanowi 164,8% przychodów analogicznego okresu 
ubiegłego roku które wyniosły 974,2 tys. zł 
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W styczniu 2013 r. przychody skonsolidowane wyniosły 2 313,9 tys. PLN, natomiast w 
analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 1 445,5 tys. PLN, co stanowi wzrost o 
60,1%. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki ORZEŁ S.A. oraz ASTOR S.A. 
 

 
 

3. Raporty bieżące opublikowane w styczniu 2013 r. 
 
Raporty EBI: 
 
2013-01-31 RB nr 04/2013ORZEŁ SA: Zmiana podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego 
Doradcy  
2013-01-25 RB nr 03/2013ORZEŁ SA: Podpisanie dwóch umów kredytu 
2013-01-15 RB nr 02/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – grudzień 2012  
2013-01-15 RB nr 01/2013 ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych 
 
Spółka nie publikowała w styczniu żadnych Raportów ESPI. 
 
 4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w styczniu 2013r. 
 
W styczniu 2013 r. nie były realizowane cele emisji akcji oraz obligacji. 
 
5. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w lutym oraz marcu 2013 r.   
 
Na początku marca planowane jest spotkanie z inwestorami celem prezentacji wyników Spółki po 
IVQ 2012 roku.  


