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2. Informacje podstawowe 
 

Pylon Spółka Akcyjna jest notowana na rynku NewConnect od 13 sierpnia 2013 roku. Należy do 

sektora technologicznego. Jest jedyną Spółką notowaną na polskim rynku finansowym tworzącą wysokiej 

jakości zestawy głośnikowe [kolumny głośnikowe]. 

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja: 

 sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych; 

 obudów do głośników. 

 

Ponadto Emitent jest także producentem opakowań z tektury. Produkcja opakowań z tektury stanowi 

przy tym działalność uzupełniającą w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Emitenta, 

jakim jest produkcja sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych, a także obudów 

głośnikowych. Działalność Emitenta skierowana jest do odbiorców detalicznych, a w przypadku produkcji 

opakowań kartonowych oraz obudów do głośników także hurtowych. 

Ponadto Emitent świadczy usługi związane z montażem oraz kontrolą sprzedawanego sprzętu 

elektroakustycznego.   

 

3. Informacje na temat  zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały 

miejsce w okresie objętym raportem 
 

Data:  

4 kwietnia 2014 

Zdarzenie: 

Istotna zmiana warunków finansowania - umowa z bankiem 

Opis:  

Pylon S.A. dokonał całkowitej spłaty kredytu obrotowego w kwocie 250 000,00 zł w Warszawskim Banku 

Spółdzielczym, o zaciągnięciu którego Pylon S.A. informował w raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 

9.09.2013. Wraz ze spłatą następuje zwolnienie zabezpieczeń prawnych kredytu, w tym zastawu 

rejestrowego na środkach trwałych Emitenta.  

 

Jednocześnie Emitent informował, że uzyskał znacznie korzystniejsze warunki finansowania działalności 

bieżącej zaoferowane przez Alior Bank S.A. po pozytywnej weryfikacji sytuacji finansowej Emitenta oraz 

dotychczasowej historii współpracy. Usługi oferowane przez Alior Bank obejmują oprócz finansowania 

bieżącej działalności również usługi faktoringowe w stosunku do wybranych kontrahentów. 

 

W ocenie Zarządu pozycja ratingowa Pylon S.A. znacząco się zwiększyła. 
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Data: 

24 kwietnia 2014 

Zdarzenie: 

Wybór redakcji HD-Opinie dla Pylon Audio Pearl 25 

Opis: 

W uzasadnieniu dla Pylon Audio Pearl 25, Redakcja wskazała: 

„Będzie krótkie – chcesz najlepszy zestaw głośnikowy dysponujący dużą mocą za śmieszne pieniądze? Nie 

szukaj, już go znalazłeś. A przynajmniej uwzględnij ten produkt, Perły 25 trzeba bezwzględnie posłuchać 

przed wydaniem pieniędzy. Po co? Ano po to, żeby potem nie żałować dokonanego wyboru. To kolumny 

uniwersalne, które sprawdzą się w każdym gatunku, sprawdzą się w kinie, to idealne kolumny do salonu 

(dużego najlepiej). Można zbudować świetny system, przeznaczając ułamek na zakup kolumn i nie będzie 

to żadne faux pas.” 

Czytaj recenzję - http://hd-opinie.pl/23109,audio,recenzja-kolumn-glosnikowych-pylon-pearl-25.html 

 

Zarząd Emitenta przypomina że zgodnie z informacją zawartą w Dokumencie Informacyjnym 

[rozdział 4.12.9 Przewagi konkurencyjne Emitenta] recenzje i nagrody w znaczący sposób wpływają na 

sprzedaż produktu. Specyfiką rynku na którym działa Emitent jest silna opiniotwórczość pism 

branżowych. Sprzedawcy sprzętu audio, na bieżąco monitorując rynek pod kątem popytu na dane 

produkty (recenzje, artykuły w prasie branżowej),  podejmują decyzję o tym jakie produkty znajdują się w 

ich ofercie. 

 

Data:  

5 maja 2014 

Zdarzenie: 

Nawiązanie współpracy z nowym Dystrybutorem, z firmą Albatros .  

Opis:  

W omawianym okresie, Emitent nawiązał współpracę z firmą Albatros. Firma posiada swoje salony w 

Gdańsku i Gdyni. Poziom sprzedaży jest zależny od ilości współpracujących z Emitentem Dystrybutorów. 

Zarząd Emitenta, podejmowanymi działaniami, nieustająco zmierza do poszerzenia listy współpracujących 

z nim Dystrybutorów.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

na
5 

Data:  

7 maja 2014 

Zdarzenie: 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

Opis:  

 Dnia 7 maja 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na którym 

reprezentowane było 56% akcji w kapitale zakładowym. Obecni Akcjonariusze którzy posiadali co 

najmniej 5% w kapitale zakładowym to: 

1. Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

2. Mateusz Jujka; 

3. Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Raport dotyczący treści uchwał podjętych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:  

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=63403&ncc_index=PYL&i

d_tr=1 

Raport ESPI dotyczący akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 7 maja 2014 roku: 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_start=show&ph_main_con

tent_id=56832 

 Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od 

rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych 

protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

4. 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 emitenta 
 

Emitent nie zaobserwował istotnych zmian względem poprzedniego okresu objętego raportem 

miesięcznym.  

 

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem 

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 18/2014 4 kwietnia 2014 Sprostowanie raportu EBI 
nr 16/2014 - Zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Pylon S.A. 

2 Raport Bieżący 19/2014 
 

4 kwietnia 2014 Istotna zmiana warunków 
finansowania - umowa z 
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6. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym raportem 
 

W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu kwiecień 2014 roku, nie miała miejsca realizacja celów 

Emisji akcji serii E. 

 

 

7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego 

 

1. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 zostanie opublikowany 15 maja 2014 roku.; 

2. Raport dotyczący umowy inwestycyjnej zostanie opublikowany 20 maja 2014 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

bankiem 
3 Raport Bieżący nr 20/2014 14 kwietnia 2014 Pylon S.A. Raport 

miesięczny 
4 Raport Bieżący nr 21/2014 7 maja 2014 Treść uchwał podjętych 

przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie w dniu 7 
maja 2014 roku 

5 Raport Bieżący nr 22/2014 7 maja 2014 Termin publikacji raportu 
dotyczącego umowy 
inwestycyjnej 


