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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 
 
Okres  wakacyjny dla branży motoryzacyjnej to trudny czas na pozyskanie klienta detalicznego i 
korporacyjnego. Klienci detaliczni przebywają na wakacjach a w firmach rozpoczął się okres 
wakacyjnej przerwy w pracy.  
Z powodu przerwy, dział Montowni Kół, odnotował znaczący spadek w przychodach w miesiącu 
sierpień. Patrząc na roczną prognozę przychodów przywidujemy, że plan zostanie wykonany. 
Przekonanie to wynika z tego, że dodatkowo pozyskaliśmy zamówienie na koła, które nie było 
uwzględnione w założonej prognozie na 2013r.  
Serwis w Ćmiłowie przekroczył ponad czterokrotnie zaplanowane przychody sierpnia. Tak wysoki 
wzrost wynika ze sprzedaży eksportowej. Serwis na Kunickiego wykonał plan w osiemdziesięciu 
procentach. Serwisy przygotowują się do sezonu, sprawdzają stan parku maszynowego, pozyskują 
nowych pracowników sezonowych. W sezonie zimowym planujemy otworzyć dwa dodatkowe 
stanowiska w Lublinie na ul. Budowlanej 30.  
Dział E-handlu w dalszym ciągu nie może wykonać zaplanowanych prognoz, ale ma to się zmienić 
po wprowadzeniu nowych usług. Dostawa opon bezpośrednio do serwisów i umawianie się na 
wizyty online. Obecnie rynek internetowy szybko się rozrasta - coraz więcej serwisów ma sklepy 
internetowy i sprzedaje na Allegro. Broker planuje zwiększać swoje udziały poprzez podniesienie 
jakości usług a nie jak do tej pory walczyć o klienta niską ceną. Uważamy, że dobra cena i nowe 
wygodne usługi zaowocują przewagą na rynku sprzedaży internetowej.  
Dział Eksportu odnotowuje kolejny raz przekroczenie prognoz, tym razem dwu i pół krotnie 
przekroczyli prognozę przychodów. Rynki zagraniczne muszą się dużo wcześniej zaopatrzyć 
dlatego odnotowujemy znaczący wzrost przychodu i marży w tym dziale.  Liczymy, że wrzesień 
będzie również tak dobrym miesiącem jak sierpień. Łącznie działy wygenerowały o ok. 60% 
wyższy przychód niż planowany. 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym 

 

 

 

Recykler 
 
Miesiąc Sierpień był rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży granulatu w roku 2013. 
Spotkania handlowe z miesiąca lipca oraz wzmożone działania marketingowe, zaowocowały 
większą liczbą zamówień z kraju oraz zagranicy.  
 
Dział handlowy cały czas oczekuje na potwierdzenie licencji exportowej dla nowego zagranicznego 
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klienta. Jeśli otrzymamy pozytywną decyzję, we wrześniu sprzedamy dodatkowe 300 ton granulatu 
gumowego. Badania prowadzone na naszym granulacie przez firmy zajmujące się produkcją asfaltu 
wykazały pozytywne wyniki. Na przełomie sierpnia i września planujemy zwiększenie  sprzedaży 
dla tych klientów.  
 
Dział handlowy dokonał rewizji umowy pośrednictwa sprzedaży granulatu, zawartej z firmą WIL 
AG. Zarząd spółki podjął decyzje o wypowiedzeniu umowy ze względu na brak efektów w 
sprzedaży. 
 
Całość produkcji stali sprzedawana jest na bieżąco.. Pozyskaliśmy nowego odbiorcę na całość 
bieżącej produkcji tekstyliów, jednocześnie uzyskując wyższą marżę na sprzedaży. Miesiąc sierpień 
był kolejnym miesiącem rekordowej ilości zbiórki zużytych opon.  
 

2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień 2013 roku. 
 
Według wstępnych danych Spółka za okres styczeń – sierpień 2013 r. zrealizowała jednostkowe 
przychody ze sprzedaży na poziomie 16 483,5 tys. PLN, co stanowi 132,7% przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 12 418,1 tys. zł 
 
 

 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres styczeń - sierpień 2013 r. wyniosły  20 308,2 tys. 
PLN, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 15 696,2 tys. PLN, co 
stanowi wzrost o 29,4%. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki ORZEŁ S.A. oraz ASTOR 
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S.A. Pomimo wzrostu przychodów, spółka odnotowuje niesatysfakcjonujące marże. 
 

 
 

 
3. Zestawienie informacji opublikowanych w sierpniu 2013 r. w trybie raportu bieżącego. 

 
Raporty EBI: 
 
2013-08-14 RB nr 29/2013 ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku 
2013-08-10 RB nr 28/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – lipiec 2013 
 
Raporty ESPI. 
 
2013-08-27 RB n,r 06/2013 ESPIORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji 
poufnych 
 

4.  Informacje na temat realizacji celów emisji 
 
W sierpniu 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 

 
Spółka nie przewiduje takich wydarzeń w najbliższym czasie. 


