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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:
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

produktowymi. Różnorodny asortyment zwiększa wolumen sprzedaży.
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zjawisko kompresji przy większych poziomach głośności.

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.
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
Data:
24 czerwca 2014
Zdarzenie:
Informacja o otrzymaniu istotnej oferty
Opis:
Zarząd Emitenta poinformował, że otrzymał od EURO RTV AGD ofertę współpracy przy opracowaniu
i wdrożeniu nowej (co do formy, sposobu prezentacji oraz oddziaływania) oferty produktowej w
segmencie audio opartej o zestawy głośnikowe produkowane przez Pylon S.A. adresowanej do
stargetowanej grupy klientów sieci. W wyniku rozmów prowadzonych z Euro net Sp. z o.o. reprezentującą
sieć sprzedaży EURO RTV AGD nastąpiło uszczegółowienie przedmiotowe oferty produktowej Pylon
S.A. adresowanej do klientów sieci handlowej.
Zarząd Emitenta wskazuje, że istotnym czynnikiem implikującym przystąpienie do współpracy
stała się (jest) ocena i zainteresowanie produktami marki Pylon Audio ze strony klientów sieci EURO

Strona

4

RTV AGD. W chwili obecnej strony uzgadniają szczegółowe zapisy umowy.

Data:
25 czerwca 2014
Zdarzenie:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku
Opis:
Zarząd Spółki Pylon S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 25 czerwca 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta
informował, iż Zwyczajne 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:
30 czerwca 2014
Zdarzenie:
Topaz Monitor - ukazanie testu sporządzonego przez magazyn HiFi i Muzyka
Opis:
Magazyn HiFi i Muzyka ukazał na swoim portalu test kolumn Topaz Monitor, który był zaprezentowany
w grudniowym papierowym wydaniu tego miesięcznika.
Pełna recenzja: http://www.hi-fi.com.pl/kolumny-testy-lista/2338-pylon-audio-topaz-monitor.html
Zapraszamy do lektury.
Data:
2 lipca 2014
Zdarzenie:
Pearl 25 wyróżniony w teście prestiżową nagrodą "Red Fingerprint", przyznawaną wyjątkowym
produktom przez HighFidelity.pl
Opis:
Fragment recenzji:
Przykład Pylon Audio, spółki akcyjnej zarządzanej przez pana Mateusza Jujkę, pokazuje, że można
zbudować solidną firmę z potężnym zapleczem produkcyjnym, jeśli tylko jest się w swoim działaniu
racjonalnym i konsekwentnym. Spółka rok temu przeniosła swój zakład produkcyjny z Przyborek koło
Wrześni do stolicy polskiej muzyki punkowej i hardcore’owej, do Jarocina. I tam powstaje, krok po kroku,
firma, z którą trzeba się będzie liczyć, i to już wkrótce, nie tylko w Polsce. I co istotne, Pylon Audio w
żaden sposób nie nawiązuje do marki Tonsil, tworząc od początku pod własną marką swoje własne,

Zapraszamy do lektury.
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autorskie konstrukcje.

Data:
2 lipca 2014
Zdarzenie:
Pylon S.A. - podpisanie istotnego porozumienia
Opis:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 lipca zostało podpisane porozumienie określające ramowe
warunki współpracy z firma K-Consult sp. z o.o. – czołowym krajowym dystrybutorem elektroniki
użytkowej. Firma K-Consult sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim szeregu
produktów elektronicznych światowych marek. Wśród odbiorców produktów dystrybuowanych przez KConsult sp. z o.o.są wszystkie liczące się sieci handlowe z elektroniką użytkową m.in. MediaMarkt, Saturn,
Mediaexpert, Auchan. Porozumienie określa warunki współpracy pomiędzy PYLON S.A a firmą KConsult sp. z o.o. w zakresie uruchomienia w zakładzie PYLON S.A. produkcji kompletnych zestawów
głośnikowych dla jednej ze znanych marek rynku audio. Współpraca obejmuje uruchomienie produkcji
obudów głośnikowych oraz montaż gotowych zestawów w oparciu o przetworniki elektroakustyczne
opracowane przy udziale zespołu technicznego Pylon S.A.. Porozumienie określa zakres produktowy
projektu, harmonogram przygotowania wzorów, wdrożenia gotowych produktów oraz warunki finansowe
realizacji produkcji. Pierwsza linia produktowa przygotowywana dla firmy K- Consult sp. z o.o. ukaże się
jeszcze w bieżącym roku.
Dla spółki PYLON S.A. realizacja tego projektu pozwoli na zwiększenie wykorzystania
posiadanych

linii

technologicznych

a

po

uruchomienie

zakładu

produkcji

przetworników

elektroakustycznych również wdrożenie odpowiedniej linii produktowej głośników.

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.

4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem
Lp.
1

Numer raportu
Raport Bieżący nr 28/2014

Data publikacji
3 czerwca 2014

Przedmiot raportu
Informacja o udzieleniu
odpowiedzi

2

Raport Bieżący nr 29/2014

13 czerwca 2014

Zawarcie umowy z HFT
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Akcjonariuszowi na pytania

Brokers Dom Maklerski S.A
3

Raport Bieżący nr 30/2014

13 czerwca 2014

Zawarcie umowy o
pełnienie funkcji
autoryzowanego doradcy w
związku z wprowadzeniem
instrumentów finansowych
Spółki do ASO

4

Raport Bieżący nr 32/2014

18 czerwca 2014

Pylon S.A. - Raport
miesięczny za maj 2014

5

Raport Bieżący nr 33/2014

24 czerwca 2014

Pylon S.A. - Informacja o
otrzymaniu istotnej oferty
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Raport Bieżący nr 34/2014

25 czerwca 2014

Treść uchwał podjętych
przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 25
czerwca 2014 roku

7

Raport Bieżący nr 35/2014

2 lipca 2014

Pylon S.A. - podpisanie
istotnego porozumienia

5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym raportem
Brak.
6. 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 lipiec 2014 zostanie opublikowany 14 sierpnia 2014 roku.;

2.

Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 roku;

Prezes Zarządu PYLON S.A.
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3. Informacja dotycząca objęcia akcji serii G – do 6 sierpnia 2014 roku.

