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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, 

które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych ORZEŁ S.A. 
 

Broker Oponiarski 

 

W kwietniu rozpoczął się długo oczekiwany sezon wymiany opon i sprzedaży w Brokerze. Brak 
sezonu w marcu spowodował dużą walkę cenową w sprzedaży internetowej, dlatego 
postanowiliśmy w tym roku skupić się bardziej na klientów lokalnych. W celu wzmocnienia swojej 
pozycji na tym rynku  przeprowadziliśmy szereg kampanii reklamowych. Nowy punkt odbioru 
opon na ul. Budowlanej 30 w Lublinie sprawdził się w sezonie zimowym 2012, dlatego 
postanowiliśmy od początku kwietnia uruchomić tam montaż i wymianę opon. Klienci bardzo 
pozytywnie odebrali tą nową opcję usługi. W sklepie internetowym poszerzamy ofertę o stany 
magazynowe innych hurtowni. Prace związane z wysyłką opon oraz umawianiem klientów w 
serwisach motoryzacyjnych jest już na końcowym etapie. Przewidywany termin zakończenia 
projektu planowany jest na połowę czerwca 2013 r. 
 
Dział Eksportu osiągnął w kwietniu bardzo wysokie przychody. Wzrost przychodów związany jest 
głównie z rynkiem ukraińskim. Na rynku ukraińskim dział Eksportu rozpoczął sprzedaż felg 
aluminiowych. Od początku roku widoczny jest wzrost sprzedaży na rynku białoruskim i 
bułgarskim. Duży potencjał sprzedaży upatrywany jest na rynku bułgarskim. 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym 

 

 

 

Recykler 

 
Kwietniowa produkcja granulatu gumowego osiągnęła najwyższy poziom w dotychczasowej 
historii ZPGG. Odbiorcy zwiększyli zamówienia, co skutkuje zwiększoną sprzedażą na przełomie 
kwietnia i maja. Koniec kwietnia to także negocjacje handlowe z dwoma dużymi odbiorcami na 
rynku polskim oraz klientem zagranicznym. Przewidujemy, iż umowy zostaną podpisane w połowie 
maja. Przedstawiciele ZPGG wzięli udział w spotkaniach zagranicznych, których wyniki poznamy 
również w połowie maja.  
Dział zbiórki opon zanotował bardzo dobry wynik zarówno w przyjęciu surowca, jak i negocjacjach 
handlowych z jego dostawcami. Zmiana aury wpłynęła pozytywnie również na sprzedaż stali. Duże 
zainteresowanie tym produktem pozwoli nam w najbliższym czasie sprzedać cały posiadany 
magazyn. W miesiącu kwietniu ZPGG przeszło pomyślnie audit Systemu Zarządzania Jakością 
według normy ISO 9000:2009. 
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2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – kwiecień 2013 roku. 

 
 
Według wstępnych danych Spółka za okres styczeń - kwiecień 2013 r. zrealizowała jednostkowe 
przychody ze sprzedaży na poziomie 7.013,6 tys. PLN, co stanowi 131,0% przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 5.352,7 tys. zł 
 
 

 
 
 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres styczeń - kwiecień 2013 r. wyniosły  8.886,3  tys. 
PLN, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 6.888,6 tys. PLN, co 
stanowi wzrost o 29%. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki ORZEŁ S.A. oraz ASTOR S.A. 
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3. Zestawienie informacji opublikowanych w kwietniu 2013 r. w trybie raportu bieżącego. 
 

Raporty EBI: 
 
2013-04-14 RB nr 13/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – marzec 2013 
 
Spółka nie publikowała w marcu żadnych Raportów ESPI. 
 
 

4.  Informacje na temat realizacji celów emisji 
 
W kwietniu 2013 r. nie były realizowane cele emisji akcji oraz obligacji. 
 
 

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 
miesiącu (maj, czerwiec), które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów 

 
  
15 maja – publikacja raportu okresowego za pierwszy kwartał 2013 roku; 
31 maja – publikacja wyników finansowych za 2012 roku; 
31 maja- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 
7-9 czerwca – udział przedstawicieli Spółki w targach podczas konferencji Wall Street w Karpaczu. 
28 czerwca – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 


