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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:  

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.  
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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. 

 

Data:  

15 maja 2014 

Zdarzenie: 

Raport za I kwartał 2014 roku.  

Opis:  

Wartość przychodów netto w pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego wyniosła 395 168.61 zł 

[słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy] co 

stanowi wzrost o 25% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku, kiedy 

to wyniosły one 324 600.96 zł [słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych dziewięćdziesiąt 

sześć groszy]. Jednocześnie Emitent odnotował wzrost zysku netto, który za I kwartał bieżącego roku, 

który wyniósł 14 559.36 zł [słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych, dwanaście 

groszy] w stosunku do kwoty 4 766.53 zł [słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych, 

pięćdziesiąt trzy groszy] zysku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. 
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Data: 

19 maja 2014 

Zdarzenie: 

Recenzja Stereo i Kolorowo dla Pearl 25 

Opis: 

W uzasadnieniu dla Pylon Audio Pearl 25, Redakcja wskazała: 

„Przez kilka lat istnienia Pylon Audio wypracował doskonałą receptę na wytwarzanie obudów 

głośnikowych o wzorowej jakości, schludnych i estetycznych, a to tego proponowanych w racjonalnej 

cenie. Było to możliwe dzięki dużym inwestycjom w produkcję seryjną o dużej skali (…) Znaleziono złoty 

środek na to, aby kolumny dostarczały dobry dźwięk, a jednocześnie zapewniały dobry dźwięk i nie raziły 

tanimi materiałami użytymi do oklejania skrzynek. Właśnie model Pearl 25 jest tego najlepszą 

egzemplifikacją. Kosztuje w Polsce niecałe 1 500 zł, zaś wygląda na konstrukcję droższą. W ostatnią 

niedzielę poprosiłem odwiedzających mnie gości o przybliżoną wycenę kolumn – większość strzałów 

oscylowała około kwoty 3 000 zł. To o czymś świadczy.” 

Czytaj recenzję - http://stereoikolorowo.blogspot.com/2014/05/kolumny-podogowe-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:  

20 maja 2014 

Zdarzenie: 

Informacja szczegółowa dotycząca podejmowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Opis:  

Emitent opublikował raport określający warunki współpracy pomiędzy EBC Incubator Sp. z o.o. a Pylon 

S.A.. Zgodnie z raportem Emitent zakończył etap preinkubacji który został zwieńczony podpisaniem 

umowy ramowej określającej zasady i wielkość podejmowanej Inwestycji. Porozumienie zawarte pomiędzy 

EBC Incubator Sp. z o.o. a Pylon S.A. ma charakter warunkowy a jego zapisy wchodzą w życie po 

przeprowadzonej ocenie ze strony podmiotu refundacyjnego - PARP.  

 

Celem inwestycji jest stworzenie własnego zakładu produkującego przetworniki elektroakustyczne.  
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Treść raportu: 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=64498&ncc_index=PYL&i

d_tr=1 

 

Data:  

20 maja 2014 

Zdarzenie: 

Nawiązanie współpracy z nowym Dystrybutorem, z firmą Planeta Dźwięku  

Opis:  

W omawianym okresie, Emitent nawiązał współpracę z firmą Planeta Dźwięku. Firma posiada swoje 

salony w Warszawie.  

 

Data:  

21 maja 2014 

Zdarzenie: 

Nawiązanie współpracy z nowym Dystrybutorem, z firmą Art.-Audio  

Opis:  

W omawianym okresie, Emitent nawiązał współpracę z firmą Art.-Audio. Firma mieści się w 

Niepołomice.  

 

Data:  

28 maj 2014 

Zdarzenie: 

Raport roczny  

Opis:  

Zarząd przekazał raport roczny potwierdzający wyniki wskazane w raporcie za IV kwartał 2013 roku jak i 

podkreślił główne cele stawiane Spółce na rok 2014 tj. produkcja własna przetworników 

elektroakustycznych, szersza kampania marketingowa, rynki zagraniczne.  

 

Treść raportu rocznego: 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=64891&i

d_tr=6 
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Data:  

30 maja 2014 

Zdarzenie: 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Opis:  

Zarząd Emitenta ogłosił zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

Data:  

30 maja 2014 

Zdarzenie: 

Nawiązanie współpracy z nowym Dystrybutorem, z firmą RTVmax   

Opis:  

W omawianym okresie, Emitent nawiązał współpracę z firmą RTVmax. Firma mieści się w Łodzi.   

 

Data:  

2 czerwca 2014 

Zdarzenie: 

Premiera zestawu Pearl Monitor  

Opis:  

Pearl Monitor oferuje dźwięk, który może kojarzyć się ze znacznie większymi kolumnami, przekaz jest 

odpowiednio wypełniony i jednocześnie przejrzysty, oddający pełny klimat nagrań. Zestaw ten 

dedykowany jest do niedużych pomieszczeń jako pełno pasmowy system stereo lub do pracy w Kinie 

Domowym jako głośniki efektowe. Pearl Monitor to dwudrożna konstrukcja oparta o starannie dobrane 

przetworniki. Głośnik wysokotonowy posiada tekstylną kopułkę, natomiast głośnik niskotonowy ze 

sztywną membraną z włókna szklanego ma dodatkową wentylację pod dolnym zawieszeniem, redukującą 

zjawisko kompresji przy większych poziomach głośności. 

 

Zarząd Emitenta wskazuje, iż Spółka nieustająco pracuje nad nowymi produktami jak i liniami 

produktowymi. Różnorodny asortyment zwiększa wolumen sprzedaży.  

 

Data:  

9 czerwca 2014 

Zdarzenie: 

Nawiązanie współpracy z nowym Dystrybutorem, z firmą Chillout Studio   

Opis:  

W omawianym okresie, Emitent nawiązał współpracę z firmą Chillout Studio. Firma mieści się w 

Krakowie.   
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Data:  

13 czerwca 2014 

Zdarzenie: 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 

Opis:  

Związku z uchwaloną emisją akcji serii G, Zarząd Emitenta upublicznił Memorandum Informacyjne.  

Jego treść znajduje się pod poniższym adresem internetowym: 

http://www.pylonaudio.pl/memorandum-informacyjne 

 

Dodatkowe informacje dotyczące istotnych zdarzeń objętych raportem 

 
Zdarzenie: 

Rozpoczęcie współpracy z Zakładem  Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki Politechniki 

Warszawskiej. 

Opis: 
Zarząd Emitenta informuje, że uzgodnione zostały warunki współpracy z Zakładem  Elektroakustyki 

Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Uzgodnione warunku dotyczą wykonania  

pilotażowej serii pomiarów charakterystyk przenoszenia, pomiarów zniekształceń TPD+N, pomiarów 

kierunkowości zespołów przy zmiennej częstotliwości oraz porównawcze testy subiektywne  dla wyrobów 

produkowanych aktualnie przez PYLON S.A. tj.  dla linii: PEARL, TOPAZ, AMBER i SAPPHIRE. 

Wyniki testów będą stanowiły podstawę do określenia pożądanych parametrów przy projektowaniu 

nowych przetworników elektroakustycznych w ramach realizacji Inwestycji. Zakład Elektroakustyki 

Instytutu Radioelektroniki posiada infrastrukturę techniczną (aparatura, pomieszczenia bezechowe), 

doświadczenie oraz metodologię badań niezbędną do przeprowadzenia powyższych testów. Pylon S.A. w 

swych planach rozwojowych kładzie szczególnych nacisk na rozwijanie różnych form współpracy z 

ośrodkami naukowymi szczególnie przy prowadzenie pac projektowych i badawczych w zakresie nowych 

konstrukcji zarówno przetworników elektroakustycznych jak i zestawów głośnikowych.   

 

 

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.  
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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 21/2014 7 maja 2014 Sprostowanie raportu EBI 

nr 16/2014 - Zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pylon S.A. 

2 Raport Bieżący nr 22/2014 7 maja 2014 Termin publikacji raportu 

dotyczącego umowy 

inwestycyjnej 

3 Raport Bieżący nr 23/2014 14 maja 2014 Pylon S.A. raport 

miesięczny - kwiecień 2014 

4 Raport Bieżący nr 24/2014 15 maja 2014 Raport kwartalny za I 

kwartał 2014 roku 

5 Raport Bieżący nr 25/2014 20 maja 2014 Pylon S.A. informacja 

szczegółowa dotycząca 

podejmowanego 

przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

6 Raport Bieżący nr 26/2014 28 maja 2014 Raport roczny za 2013 rok 

7 Raport Bieżący nr 27/2014 30 maja 2014 Zwołanie Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia 

8 Raport Bieżący nr 28/2014 3 czerwca 2014 Informacja o udzieleniu 

odpowiedzi 

Akcjonariuszowi na pytania 

dotyczące Spółki 

9 Raport Bieżący nr 29/2014 13 czerwca 2014 Zawarcie umowy z HFT 

Brokers Dom Maklerski S.A 

10 Raport Bieżący nr 30/2014 13 czerwca 2014 Zawarcie umowy o 

pełnienie funkcji 

autoryzowanego doradcy w 

związku z wprowadzeniem 

instrumentów finansowych 

Spółki do ASO 

11 Raport Bieżący nr 31/2014 13 czerwca 2014 Publikacja Memorandum 

Informacyjnego w związku 
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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 miała miejsce premiera nowego produkty Emitenta. 

 

 

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 miesięczny za czerwiec 2014 zostanie opublikowany 14 lipca 2014 roku.; 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 25 czerwca 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

z emisją akcji serii G 


