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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 wrzesień, mimo braku sezonu, był okresem bardzo intensywnych prac w działach Brokera. 
Kierownicy przystąpili do przygotowywania kampanii reklamowej na zimowy sezon wymiany 
opon: zostały zaprojektowane bilbordy, banery, prezenty dla klientów  i spoty radiowe. Dla 
klientów serwisów motoryzacyjnych przygotowaliśmy upominki w postaci zestawu termicznego, w 
którego skład będzie wchodzić koc oraz mata termiczna na szybę. Udało nam się wynegocjować 
aby za te wszystkie działania marketingowe i prezenty zapłacili dostawcy opon.     
Montownia, po słabym sierpniu przystępuje do nadrobienia przychodów, we wrześniu udało się 
pozyskać nowe zamówienia, które pozytywnie wpłyną na roczną prognozę tego działu.    
Dział E-handlu uruchomił nowe narzędzie do umawiania się na wizyty w serwisach w całej Polsce. 
Klienci bardzo pozytywnie przyjęli to nowe wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie muszą już: 
odbierać niewygodnej paczki w domu lub w pracy czy wozić opon w samochodzie do serwisu. 
Chcąc przyspieszyć nowy proces, dział wprowadził przelewy internetowe PayByNet. Obecnie 
ustalamy szczegóły z nowymi serwisami - chcemy jak najszybciej pozyskać jak największą grupę 
serwisów.  
W tym trudnym okresie dla branży przystąpiliśmy do weryfikacji umów, udało nam się 
wynegocjować lepsze warunki u dostawców usług i mediów   
We wrześniu przeprowadziliśmy restrukturyzację działów. Do działu E-handlu włączyliśmy Dział 
Eksportu i Zamówień. Pracownicy Serwisów i Logistyki zostali przeszkoleni tak aby mogli być 
bardziej elastyczni i wzajemnie się wspierać w pracy. Niektórym pracownikom zmieniliśmy system 
wynagradzania aby zwiększyć ich zaangażowanie i efektywność, kilku osobom wręczyliśmy 
wypowiedzenia.  
W ramach oszczędności postanowiliśmy aby na sezon zimowy przesunąć część pracowników z 
Recyklera do Brokera. Takie działanie wpłynie pozytywnie na utrzymanie jakości usług w 
Brokerze.   
We wrześniu pracowaliśmy nad dalszym rozwojem systemu bezpośrednich wysyłek od dostawców 
do klienta ostatecznego. Rozwiązanie to pozwoli obniżyć koszty logistyki w Brokerze i przyspieszy 
wysyłkę do klienta.    
Broker jest bardzo dobrze przygotowany na sezon zimowy pod względem organizacyjnym 
i towarowym - teraz czekamy tylko na śnieg.  
We wrześniu, Broker zrealizował przychody na poziomie 104,3% budżetu.  
 
 
 

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym 
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Recykler 
 
Prowadzone rozmowy dotyczące sprzedaży najdrobniejszej frakcji granulatu przyniosły oczekiwane 
efekty. Wstępne zamówienia pozwalają zakładać utrzymanie sprzedaży najdrobniejszej frakcji na 
wysokim poziomie. Decyzją Zarządu Spółki ZPGG zakończył współpracę z firmą zajmującą się 
pośrednictwem sprzedaży granulatu.  
We wrześniu ZPGG zanotowało spadek sprzedaży granulatu w porównaniu z miesiącem 
poprzednim. Mimo podjętych działań marketingowych rynek krajowy jak i zagraniczny wykazał 
nasycenie towarem oraz spadek wykonywanych inwestycji. Z końcem września Dział sprzedaży 
zintensyfikował swoje działania skierowane na odbiorców zagranicznych. Jesteśmy na etapie 
negocjacji handlowych z jedną dużą firmą produkcyjną, której zapotrzebowanie na granulat 
szacowane jest na 200 ton miesięcznie. Umowy związane z odbiorem stali i tekstyliów 
zagwarantują całkowity zbyt tych surowców ze stanów magazynowych, do końca października.  
We wrześniu ORZEŁ S.A. przystąpił do przetargu na regionalnego operatora logistycznego w 
zbiórce zużytych opon. Przetarg organizowany jest przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja 
Odzysku S.A. Jego celem jest wyłonienie kilkunastu firm w Polsce świadczących usługi zbiórki 
zużytych opon na rzecz CUO OO S.A. ORZEŁ S.A. złożył ofertę na region lubelski. Dobrym 
prognostykiem na przyszłość jest umieszczenie w specyfikacji przetargowej ZPGG w Poniatowej 
jako punktu odzysku, do którego operatorzy wyłonieni w przetargu dostarczać będą opony. Daje to 
duże szanse na pozyskanie taniego surowca w przyszłym roku. 
 

2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – wrzesień 2013 roku. 
 
Według wstępnych danych Spółka za okres styczeń – wrzesień 2013 r. zrealizowała jednostkowe 
przychody ze sprzedaży na poziomie 18 848,9 tys. PLN, co stanowi 128,8% przychodów ze 
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 14 630,7 tys. zł 
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres styczeń - wrzesień 2013 r. wyniosły  
23 011,0 tys. PLN, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 17 946,8 
tys. PLN, co stanowi wzrost o 28,2%. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki ORZEŁ S.A. oraz 
ASTOR S.A.  
 

 

 
3. Zestawienie informacji opublikowanych we wrześniu 2013 r. w trybie raportu 

bieżącego. 
 

Raporty EBI: 
 
2013-09-10 RB nr 31/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – sierpień 2013 
2013-09-05 RB nr 30/2013 ORZEŁ SA: Wypowiedzenie umowy pośrednictwa i sprzedaży 
granulatu gumowego 
 
Raporty ESPI. 
 
Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.  
 

4.  Informacje na temat realizacji celów emisji 
 
We wrześniu 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 listopada publikacja kwartalnego raportu skonsolidowanego. 


