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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.

Sytuacja finansowa Spółki
W minionym miesiącu sytuacja finansowa spółki nie uległa poprawie. Pomimo podpisania
porozumień z dwom mniejszymi dostawcami, wciąż główne zobowiązania z tytułu dostaw nie
zostały uregulowane. Aby uniknąć złożenia wniosku o upadłość Spółki, stosowne porozumienia z
dostawcami powinny zostać zawarte w najbliższym czasie. Istnieje jednak zagrożenie że nie uda się
wynegocjować takich porozumień.
Zarząd prowadził negocjacje z Obligatariuszami posiadającymi ponad 50% obligacji serii B. Na
obecnym etapie przygotowywane jest porozumienie zakładające rolowanie długu na kolejną serię
obligacji dwuletnich. Stosowny dokument powinien zostać przygotowany do końca stycznia 2014
roku.

Broker Oponiarski
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami działalność Brokera Oponiarskiego jest stopniowo
wygaszana. Z końcem stycznia zaprzestanie swojej działalności serwis w Ćmiłowie oraz Punkt
Odbioru opon w Lublinie przy ul. Budowlanej. Wciąż do sprzedania pozostaje serwis oponiarski w
Lublinie przy ul. Kunickiego 57.

Recykler
Dodanie temperatury i brak opadów pozwoliły naszym klientom ukończyć większość podjętych
inwestycji, dzięki czemu prowadzona sprzedaż granulatu trwała aż do 31 grudnia. Przed końcem
roku udało się nam spotkać z kilkoma kluczowymi klientami i omówić wstępne warunki umów
jakie Dział sprzedaży planuje podpisać z końcem stycznia i początkiem lutego.
Koniec roku to też czas negocjacji warunków umowy z dużym zagranicznym odbiorcą. W styczniu
będzie podpisany aneks do już obowiązującej umowy oraz realizacja pierwszego zamówienia.
Dział zaopatrzenia w surowiec podpisał umowę na dostawy zużytych opon z Centrum Utylizacji
Opon Organizacja Odzysku S.A. Na podstawie zawartej umowy strony uzgodniły wielkość oraz
harmonogram dostaw surowca w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Cały czas trwają
rozmowy z indywidualnymi dostawcami zużytych opon.
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Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2013 roku.
Według wstępnych danych Spółka za okres styczeń – grudzień 2013 r. zrealizowała jednostkowe
przychody ze sprzedaży na poziomie 25.135,0 tys. PLN, co stanowi 106,2% przychodów ze
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 23.671,9 tys. PLN.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK Orzeł za okres styczeń - grudzień 2013 r. wyniosły
34.383,2 tys. PLN, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wyniosły 31.735,2
tys. PLN, co przekłada się na wzrost o 8,3%. W skład grupy kapitałowej Orzeł wchodzą spółki
ORZEŁ S.A. oraz ASTOR S.A.
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2. Zestawienie informacji opublikowanych w grudniu 2013 r. w trybie raportu bieżącego.
Raporty EBI:
2013-12-13 RB nr 44/2013 ORZEŁ SA: Wezwanie do wykupu obligacji serii B
2013-12-10 RB nr 43/2013 ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2013
2013-12-04 RB nr 42/2013 ORZEŁ SA: Informacje dla Obligatariuszy posiadających obligacje
serii B
Raporty ESPI:
Brak raportów wysyłanych w systemie ESPI.

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

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzących
miesiącach, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów
inwestorów
Zarząd aktualnie prowadzi z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii B oraz dostawcami
opon rozmowy mające na celu restrukturyzację zobowiązań Spółki. Obligatariusze zainteresowani
uczestnictwem w rozmowach proszeni są o zgłaszanie swoich opinii w tej sprawie jak również do
zgłaszania ilości posiadanych obligacji poprzez adres mailowy: ri@orzelsa.com.
Brak zawarcia porozumienia z wierzycielami w najbliższym okresie stanowi zagrożenie dla
kontynuowania działalności Spółki.
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