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Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 

marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do 

publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 r. 

 

 

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 – wrzesień 2014 r. 

 

 

Sam początek badanego miesiąca przyniósł nam m.in. informację o indeksie PMI dla przemysłu za 

sierpień - spadł on z 49,4 pkt do 49 pkt. Wskaźnik wrześniowy ponownie jednak powrócił do 49,5 

pkt, choć zakładano dalszy spadek, dlatego jest to czynnik optymistyczny. Podobnie rzec można o 

spadku bezrobocia z 11,9 proc. do 11,7 proc. Sprzedaż detaliczna w kraju wzrosła natomiast o 1,7 

proc. r/r, choć prognozowano tylko 1,3 proc. r/r. Dwa ostatnie odczyty dotyczyły co prawda 

sierpnia, ale zaprezentowano je we wrześniu i to właśnie wtedy reagował na nie rynek. 

 

 

Nie wszystkie odczyty były jednak tak pozytywne. Wskaźnik koniunktury w budownictwie obniżył 

się (wg GUS) z -4 pkt do -7 pkt, w przemyśle natomiast z 5 pkt do 3 pkt. Co do dynamiki produkcji 

budowlano-montażowej, to we wrześniu podano dane sierpniowe - okazało się, że nastąpił wtedy 

jej spadek o 3,6 proc. w skali rocznej, po lipcowym wzroście o 1,1 proc. Jeśli jednak uwzględnić 

sezonowość, to można rzec, że w lipcu notowano +1,8 proc. r/r, w sierpniu natomiast +1 proc. r/r. 

 

 

 

 

 



 

 

We wrześniu wzrosły wskaźniki ufności konsumenckiej - bieżący i wyprzedzający - ale nadal były 

mocno ujemne (pierwszy na poziomie -14,2 pkt, drugi -20,6 pkt). 

 

GUS w opublikowanych we wrześniu materiałach na temat koniunktury podał m.in., że ogólny 

klimat w budownictwie oceniany był przez przedsiębiorców bardziej negatywnie niż w sierpniu, 

jakkolwiek nieco lepiej (mniej pesymistycznie) niż we wrześniu roku 2013 (oraz 2012). 

Niekorzystnie oceniano portfel zamówień, zarówno bieżący, jak i prognozowany, a także sytuację 

finansową. Ogólnie przedsiębiorcy spodziewali się spadku cen produkcji budowlano-montażowej, i 

to większego niż w sierpniu. 13 proc. firm zasygnalizowało poprawę koniunktury, 20 proc. - jej 

osłabienie. 

 

Minox S.A. prowadzi swoją standardową działalność poprzez Centrum Zaopatrzenia Budownictwa, 

starając się dopasować do panujących trendów. Firma jest oczywiście od nich w pewien sposób 

zależna, jak i cała branża, tym niemniej wychodzi na plus. Mamy tu na myśli fakt, że w ostatnim 

okresie objętym raportem okresowym, tj. w II kwartale 2014 roku, wypracowała dodatnie wyniki 

netto i na sprzedaży. 

 



 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 

 

Raporty EBI 

2014-09-18 Bieżący 42/2014 Informacja o 

zakończeniu wykupu 

obligacji serii A. 

2014-09-15 Bieżący 41/2014 
Raport miesięczny za 

sierpień 2014. 

  

2014-09-08 Bieżący 40/2014 
Płatność odsetek od 

obligacji na okaziciela 

serii B. 

2014-09-04 Bieżący 39/2014 
Plany dotyczące grupy 

kapitałowej Emitenta. 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeśli taka realizacja choćby w części miała miejsce 

w okresie objętym raportem. 

 

We wrześniu 2014 roku Emitent w normalny sposób realizował zasadnicze cele emisji, prowadząc 

stałą działalność marketu "Mrówka". Obiekt ten, podobnie jak cała spółka, funkcjonował bez 

większych przeszkód czy przestojów. 

 

Zarząd Minox S.A. poinformował też o reorganizacji grupy kapitałowej, której celem jest 

wygenerowanie (w ciągu najbliższych 2 – 5 lat) istotnej wartości dodanej dla akcjonariuszy. 

Zasadniczym elementem tej procedury jest wniesienie udziałów w spółkach T&P Holding Sp. z o.o., 

Skibbud Sp. z o.o. oraz Fun Factory Sp. z o.o, Sp. k. na pokrycie kapitału akcyjnego do spółki 



 

4EVERGREEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zarząd podpisał umowy objęcia akcji 

oraz złożył wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału w spółce 4EVERGREEN spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

Zarejestrowanie przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego 4EVERGREEN spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie wpłynie na prognozy finansowe Emitenta i nie przełoży 

się bezpośrednio na osiągane przez niego wyniki z działalności gospodarczej. Posiadanie przez 

Spółkę akcji w spółce  4EVERGREEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  nie wpłynie na 

wielkość majątku Emitenta, zmieni natomiast strukturę jego aktywów i będzie skutkować bardziej 

efektywnym podatkowo uporządkowaniem grupy kapitałowej Emitenta. 

Firma dokonała też płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii B i zakończyła wykup obligacji 

serii A. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym  miesiącu, 

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów. 

 

– Raport miesięczny za październik 2014 r. – do 15 listopada 2014 r. 

– Raport okresowy za III kwartał 2014 r. - do 15 listopada 2014 r. 

 

 

Podstawa prawna: 

Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Olszewski - Prezes Zarządu 


