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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 
 
Miesiąc czerwiec to czas zamawiania opon zimowych i podsumowana sprzedaży opon letnich. 
Mimo słabego sezonu letniego opony letnie zostały sprzedane a stan opon letnich w  magazynie jest 
najniższy od trzech lat. Obecny stan opon letnich w magazynie jest poniżej 0,75 mln zł. Do końca 
września mamy możliwość zwrotu opon o wartości koło 150 tys. zł, pod warunkiem, że opony nie 
zostaną sprzedane. Optymalizacja magazynu ma kluczowe znaczenie w sytuacji nadwyżki opon na 
rynku aby nie robić wyprzedaży, która generuje wysokie koszty.  
Na sezon zimowy zamówiliśmy kilkadziesiąt tysięcy sztuk opon u ośmiu kluczowych dostawców. 
Zmówienia są robione dla całej Grupy Kapitałowej ORZEŁ S.A. - jest to kontynuacja projektu 
„Wspólny magazyn”.  
 
Dział E-handlu w czerwcu zakończył testy i modyfikacje w kalendarzu do umawiania klientów w 
serwisach Astor S.A., obecnie jest na etapie podpisywania umów z serwisami. Rozpoczęliśmy prace 
nad wprowadzeniem płatności internetowych na salon-opon.com, w czerwcu podpisaliśmy umowę 
na dostarczenie usług w tym zakresie. Obecnie pracujemy nad wstawieniem systemu płatności 
internetowych w sklepie internetowym. 
 
Dział Exportu pracuje nad narzędziem internetowym zwiększającym sprzedaż na rynku ukraińskim. 
W czerwcu zostały przeprowadzone pierwsze negocjacje z potencjonalnymi dostawcami systemu.  
 
Przychody osiągnięte w czerwcu w  działach E-handlu i serwisach są na niskim poziomie. 
Zdecydowanie wyróżnia się dział eksportu osiągając w czerwcu przychody powyżej 1 mln zł, miał 
on za zadanie pozyskanie znacznego kapitału. Zadanie zostało wykonane kosztem marży.    
 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym 

 

 

 

Recykler 
 
Miesiąc czerwiec to kolejny wzrost sprzedaży.  Odnotowaliśmy zintensyfikowane zapotrzebowanie 
na nasz produkt wśród krajowych odbiorców. Wizyty u naszych kontrahentów i spotkania 
biznesowe zaowocowały nowym projektem marketingowym którego wdrożenie planujemy pod 
koniec lipca. Wiązać się to będzie również z wprowadzeniem na rynek nowego innowacyjnego 
produktu. 
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Mijający miesiąc to również wzrost sprzedaży zagranicznej. 
Dział Zbiórki Opon Do Utylizacji (ZODU) zanotował rekordowy wynik dostarczonego surowca. 
Do sukcesu przyczyniło się opracowanie efektywniejszych tras zbiórki opon, wdrożenie 
dwuzmianowego systemu pracy oraz nawiązanie współpracy  z nowymi podmiotami. Zwiększono 
również dostawy opon od kontrahentów zewnętrznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 
pozyskania surowca. Było to efektem dodatkowego porozumienia z CUO. 
Sprzedaż stali i tekstyliów utrzymuje się na poziomie bieżącej produkcji.  

 
 

2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2013 roku. 
 
Według wstępnych danych Spółka za okres styczeń – czerwiec 2013 r. zrealizowała jednostkowe 
przychody ze sprzedaży na poziomie 11.222,5 tys. PLN, co stanowi 126,6% przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 8.867,3 tys. zł 
 
 

 
 
 
 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres styczeń - czerwiec 2013 r. wyniosły  14.605,3 
tys. PLN, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 11.961,6 tys. 
PLN, co stanowi wzrost o 22,1%. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki ORZEŁ S.A. oraz 
ASTOR S.A. 
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3. Zestawienie informacji opublikowanych w maju 2013 r. w trybie raportu bieżącego. 
 

Raporty EBI: 
 
2013-06-29 RB nr 25/2013 ORZEŁ SA: Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 
2013-06-29 RB nr 24/2013 ORZEŁ SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 
2013-06-29 RB nr 23/2013 ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w 
dniu 28 czerwca 2012 roku 
2013-06-10 RB nr 22/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2013 
2013-06-08 RB nr 21/2013 ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały 
zgłoszonej przez Akcjonariusza 
 
 
Raporty ESPI. 
 
 
2013-06-29 RB nr 05/2013 ESPI ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 
28.06.2013r. 
2013-06-08 RB nr 04/2013 ESPI ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt 
uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza  
2013-06-04 RB nr 03/2013 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o 
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zwiększeniu udziału procentowego w głosach 
2013-06-04 RB nr 02/2013 ESPI ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o 
zmianie stanu posiadania  
2013-06-04 RB nr 01/2013 ESPI ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A.  
 

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

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzących 
miesiącach, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów 

 
14 sierpnia 2013 r. - Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2013 r.  


