
 
Adres do korespondencji:  tel./fax +48 81 751 80 87 
Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 e-mail: info@orzelsa.com 
20-388 Lublin www.orzelsa.com 
 
 

ORZEŁ Spółka Akcyjna 
Siedziba spółki: Ćmiłów ul. Willowa 2-4 20-388 Lublin 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku KRS 0000296327 
NIP 713-298-44-45, kapitał zakładowy 7 878 888,00 PLN w pełni opłacony 

 
 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny ORZEŁ S.A. 

za lipiec 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćmiłów, 10 sierpień 2013 r.



 
Adres do korespondencji:  tel./fax +48 81 751 80 87 
Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 e-mail: info@orzelsa.com 
20-388 Lublin www.orzelsa.com 
 
 

ORZEŁ Spółka Akcyjna 
Siedziba spółki: Ćmiłów ul. Willowa 2-4 20-388 Lublin 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku KRS 0000296327 
NIP 713-298-44-45, kapitał zakładowy 7 878 888,00 PLN w pełni opłacony 

 
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 lipiec to czas przygotowania Brokera do sezonu zimowego, aby zwiększyć atrakcyjność 
oferty salon-opon.com. Przygotowaliśmy nowe narzędzie – kalendarz do umawiania wizyt w 
zewnętrznych serwisach motoryzacyjnych. Obecnie jesteśmy na etapie negocjacji umów z kilkoma 
serwisami. Nasz plan to podpisanie kilkudziesięciu umów, aby siatka serwisów była równomierna 
na cały kraj.  
Kolejnym ważnym działaniem jest wykonanie up-grad’u systemu ERP, które rozpoczęliśmy w 
miesiącu lipcu. Nowe funkcje systemu przyspieszą proces obsługi zamówień, również zarządzanie 
ofertą będzie szybsze i bardziej zaawansowane. 
Podpisano umowę o współpracy z firmą obsługującą system płatniczy oraz została przeprowadzona 
analiza wdrożenie tego systemy w sklepie salon-opon.com. 
W lipcu dział E-handlu został przeniesiony do Lublina ul. Budowlaną 30, to działanie usprawni 
proces wysyłki. Dodatkowo dział E-handlu będzie wspierał logistykę i punkt montażu. 
Przychody ze sprzedaży w dziale E-Handel oraz w serwisach była poniżej oczekiwań. Dział 
Eksportu osiągną znacznie lepszy wynik pod względem przychodów, gdyż w miesiącu lipcu miał 
za zadanie pozyskanie znacznego kapitału. Zadanie zostało wykonane kosztem marży. 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym 

 

 

 

Recykler 
 
Sprzedaż utrzymuje się na poziomie z miesiąca czerwca. Spotkania z kluczowymi klientami pod 
koniec miesiąca przyniosły oczekiwane zamówienia. Prognozujemy iż w miesiącu sierpniu 
zanotujemy znaczny wzrost sprzedaży. W tym miesiącu pozyskaliśmy kolejnego, nowego, 
zagranicznego klienta. Podpisana umowa i zamówienie oraz odbiór planowane są na sierpień. 
Problemem pozostaje cena, niższa od zakładanej. Na bazie doświadczeń z minionego roku, trzeci 
kwartał był historycznie okresem odnotowywania najwyższej ceny na rynku. 
Próbki nowego produktu zostały rozesłane do klientów, oczekujemy iż na początku sierpnia 
rozpocznie się sprzedaż. Przeprowadzone badania marketingowe określiły jasno iż kierunkiem 
sprzedaży nowego produktu będzie zagranica, zarówno kraje UE jak i kraje WNP. 
Linia produkcyjna przeszła okresowe badania serwisowe. Wszystkie podzespoły działają bez 
zarzutu gwarantując najwyższą na rynku jakość produktu. Dział ZODU kontynuuje realizację 
umów z dostawcami. Dobrze skoordynowane działania mobilnych pracowników działu, 
zaowocowały dotarciem do wszystkich przewidzianych na ten miesiąc punktów zbiórki opon. 
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2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2013 roku. 

 
Według wstępnych danych Spółka za okres styczeń – czerwiec 2013 r. zrealizowała jednostkowe 
przychody ze sprzedaży na poziomie 14 350,1 tys. PLN, co stanowi 131,3% przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 10 931,9 tys. zł 
 
 

 
 
 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres styczeń - czerwiec 2013 r. wyniosły  18 021,9 
tys. PLN, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 14 140,8 tys. 
PLN, co stanowi wzrost o 27,4%. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki ORZEŁ S.A. oraz 
ASTOR S.A. Pomimo wzrostu przychodów, spółka odnotowuje spadek marż. 
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3. Zestawienie informacji opublikowanych w lipcu 2013 r. w trybie raportu bie żącego. 
 

Raporty EBI: 
 
2013-07-10 RB nr 27/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – czerwiec 2013  
2013-07-04 RB nr 26/2013 ORZEŁ SA: Informacje dotyczące Wniosku Akcjonariuszy o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 
Raporty ESPI. 
 
Spółka nie publikowała raportów w tym systemie.  
 

4.  Informacje na temat realizacji celów emisji 
 
W lipcu 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 

 

Na dzień 14 sierpnia 2013 roku przewidziany jest termin publikacji skonsolidowanego raportu 
kwartalnego Grupy Kapitałowej ORZEŁ. za II kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi 
za analogiczny okres roku ubiegłego. 
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W okresie pomiędzy 19 a 23 sierpnia planowane jest spotkanie z Inwestorami w celu omówienia 
wyników za II kwartał. Ostateczny termin oraz forma spotkania zostanie przestawiona w dniu 
publikacji raportu na stronie Spółki w zakładce Aktualności.  

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby 
w okresie miesiąca sierpnia 2013 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby 
być istotne z punktu widzenia inwestorów.  

 


