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1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

 

Broker Oponiarski 

 

Warunki atmosferyczne panujące w marcu spowodowały przesunięcie sezonu letniego. Dla Brokera 
był to miesiąc oczekiwań na zmianę pogody, dzięki której rozpocznie się sezon sprzedaży opon 
letnich. W marcu 2013 r. Broker wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 1.239,0 tys. 
PLN, co oznacza spadek o 26 % w stosunku do przychodów ze sprzedaży osiągniętych w marcu 
2012 r. Stale dynamicznie rozwija się sprzedaż eksportowa.  

Pod koniec marca nastąpiły zmiany związane z magazynowaniem opon. Rozpoczęte zostały prace 
nad przeniesieniem magazynu z Ćmiłowa do magazynu na ul. Budowlanej w Lublinie. Pozwoli to 
ograniczyć koszty logistyczne i usprawni wysyłkę opon. Magazyn w Ćmiłowie będzie 
wykorzystywany na potrzeby serwisu oraz będzie pełnił funkcję przechowalni opon klientów. Na 
dalszym etapie prac powstanie wspólny magazyn dla ORZEŁ S.A. oraz ASTOR S.A.  

Ponadto w marcu kontynuowane były prace nad wdrożeniem kalendarza zamówień dla serwisów 
współpracujących z Grupą Kapitałową. Wdrożenie tej aplikacji pozwoli na wprowadzenie nowej 
oferty dla klientów polegającej na wysyłce opon do serwisu wskazanego przez klienta z 
jednoczesną rezerwacją terminu wymiany opon oraz wprowadzenie usługi przechowywania opon. 

 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym 

 

 

 

Recykler 
 
 
W minionym miesiącu odnotowaliśmy wyższą niż w poprzednich miesiącach 2013 roku sprzedaż 
granulatu gumowego. W związku ze zbliżającym się sezonem budowlanym, zainteresowanie 
naszym produktem ciągle wzrasta. ZPGG1 podpisał wstępne umowy na zaopatrzenie w granulat 
z kilkoma firmami produkującymi płyty gumowe na obiekty sportowe oraz serwisującymi sztuczne 
nawierzchnie.  W siedzibie spółki odbyły się rozmowy z kontrahentami zagranicznymi, w wyniku 
których Zarząd ORZEŁ S.A. spodziewa się nowych zamówień od kontrahentów zagranicznych. 
Ponadto na początku marca została podpisana umowa z odbiorcą zagranicznym, której realizacja 
przewidziana jest w kwietniu. Jej powodzenie pozwoli nam poszerzyć zbyt granulatu na rynku 
wschodnim. W marcu przedstawiciele działu sprzedaży odwiedzili dotychczasowych, a także 

                                                 
1 Zakład Produkcji Granulatu Gumowego 
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nowych dużych klientów, którzy są zainteresowani rozpoczęciem współpracy z ZPGG. 
Przedstawiciele Działu Badań i Rozwoju (Dział B+R) odbyli spotkanie z zagranicznym 
producentem maszyn, w przedmiocie opracowania projektu technologii innowacyjnego produktu. 
Niesprzyjająca aura, przyczyniła się do zatrzymania dynamicznego wzrostu sprzedaży stali, 
niemniej jednak w kwietniu znowu wszystko powinno wrócić do zakładanego poziomu. Pogoda też 
miała wpływ na zmniejszone dostawy surowca, co jednak zaowocuje dużymi przyjęciami w 
kolejnym miesiącu.  
 

 

2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2013 roku. 
 
Według wstępnych danych Spółka za okres styczeń - marzec 2013 r. zrealizowała jednostkowe 
przychody ze sprzedaży na poziomie 4.403,0 tys. PLN, co stanowi 122,4% przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 3.597,0 tys. zł 
 

 
 
 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres styczeń - marzec 2013 r. wyniosły  5.635,1  tys. 
PLN, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 4.949,9 tys. PLN, co 
stanowi wzrost o 13,8%. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki ORZEŁ S.A. oraz ASTOR 
S.A. 
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Pierwszy kwartał jest okresem przedsezonowym w Brokerze i Recyklerze, a to przekłada się na 
osiągany wynik. W ocenie Zarządu, w kolejnych kwartałach następować będzie poprawa 
zyskowności prowadzonej działalności. Szerszy komentarz do wyników finansowych za I kwartał 
2013 roku zostanie przedstawiony w raporcie kwartalnym , którego publikacja nastąpi 15 maja 
2013 r. 
 
 

3. Raporty bieżące opublikowane w marcu 2013 roku. 
 
Raporty EBI: 
 
2013-03-29 RB nr 12/2013 ORZEŁ SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012  

2013-03-29 RB nr 11/2013 ORZEŁ SA: Rezygnacja z dotacji w ramach działania 1.7 

2013-03-19 RB nr 10/2013 ORZEŁ SA: Wpływ zaliczki w ramach działania 1.4 PO IG 

2013-03-19 RB nr 09/2013 ORZEŁ SA: Powołanie prokurenta Spółki 

2013-03-19 RB nr 08/2013 ORZEŁ SA: Rezygnacja Członka Zarządu  

2013-03-14 RB nr 07/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – luty 2013 
 
Spółka nie publikowała w marcu żadnych Raportów ESPI. 
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 4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w marcu 2013 
roku. 
 
W marcu 2013 r. nie były realizowane cele emisji akcji oraz obligacji. 
 
5. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kwietniu oraz maju 2013 roku.   
 
Brak planowanych wydarzeń. 


