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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:  

26 września 2014 

Zdarzenie: 

Prezentacja nowego logo  

Opis:  

Emitent informuje o zmianach dokonanych w logotypie marki. Zadania podjęła się agencja reklamowa 

Kamikaze Sp. z o.o.. Celem zmian było odświeżenie wizerunku marki. Efektem prac jest odświeżony znak 

z zachowaną formą i kolorystyką a zmienioną typografią. Nowy logotyp, zgodnie z przyjętymi zasadami 

Emitenta, został objęty ochroną w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.  

Jesteśmy bardzo zadowoleni z procesu oraz całej drogi projektowej, którą przeszliśmy podczas 

projektowania nowego logo. Nie chcieliśmy zmieniać zamkniętej formy starej wizualizacji, która była już 

dobrze znana Państwu, identyfikowała markę i bardzo dobrze prezentowała się na 

produktach. Pozostaliśmy zatem w obszarze 6-kąta i skupiliśmy się na wizualnym przekazie znaku. 

Projektując wyszliśmy od widma dźwięku, który rozchodzi się symetrycznie w prawo i lewo. Właśnie ta 

symetria stwarza poczucie porządku, ładu, harmonii, pełni. Dużych zmian wymagała też typografia, gdzie 
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postawiliśmy na lekkość, czytelność i oddech, żeby oddać techniczny i specjalistyczny charakter 

marki. Prace nad nowym logotypem Emitenta rozpoczęły się na początku roku 2014. 

 

Data:  

9 październik 2014 

Zdarzenie: 

Zgoda na inwestycję w projekt budowy zakładu przetworników elektroakustycznych 

Opis:  

Zarząd Emitenta informuje, iż EBC Incubator Sp. z o.o. uzyskał zgodę na wejście kapitałowe w 

inwestycję dotyczącą budowy zakładu produkcji przetworników elektroakustycznych pt. „Pylon Sp. z 

o.o.”.  W trakcie weryfikacji dokonanej przez PARP projekt uzyskał pozytywną ocenę. Wejście kapitałowe 

jest warunkowane dostosowaniem parafowanej umowy inwestycyjnej [pomiędzy EBC Incubator Sp. z o.o. 

i Pylon S.A.] do rozporządzenia Komisji [EU] nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.  

 

Budowa zakładu przetworników elektroakustycznych to dla Emitenta: 

1. Kontynuacja strategii przyjętej przez Pylon S.A.; 

2. Pylon S.A. staje się pełnowymiarowym producentem; 

3. Powstanie zaawansowanego zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych; 

4. Powstanie zaawansowanego centrum badawczo-rozwojowego; 

5. Zabezpieczenie zapotrzebowania Pylon S.A. na przetworniki elektroakustyczne; 

6. Zwiększenie możliwości produkcyjnych – większa elastyczność produktowa [np. krótkie serie]; 

7. Zwiększenie asortymentu sygnowanego marką Pylon Audio; 

8. Skierowanie oferty poza wyspecjalizowany rynek audio – poszerzenie bazy klientów; 

9. Oszczędność. 

 

Wszystkie procedury dotyczące projektu rozpoczęły się.  

 

Data:  

3 października 2014 

Zdarzenie: 

Uchwała Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO akcji zwykłych na 

okaziciela serii G i zakończenia notowania PDA 

Opis:  

Uchwała nr 1104/2014 z dnia 03/10/2014 Zarządu Giełdy o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 

zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PYLON S.A..  
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7 października 2014 zakończyły się notowania PDA akcji serii G. Od 8 października 2014 akcje serii G 

rozpoczęły być notowane na rynku NewConnect. Tym samym zakończyła się cała procedura związana z 

emisją publiczną akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.  

 

W ocenie Emitenta emisja akcji serii G przebiegła bez zakłóceń.  

 

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 

 

 

 

6. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym raportem 
 

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji.  

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 44/2014 14 września 2014 Pylon S.A. - raport 

miesięczny za sierpień 2014 

2 Raport Bieżący nr 45/2014 26 września 2014 Pylon S.A. – zmiana 

logotypu marki 

3 Raport Bieżący nr 46/2014 3 październik 2014 Uchwała Zarządu GPW 

dotycząca wyznaczenia 

pierwszego dnia notowania 

w ASO akcji zwykłych na 

okaziciela serii G i 

zakończenia notowania 

PDA 

4 Raport Bieżący nr 47/2014 10 październik 2014 Istotna informacja – zgoda 

na dokonanie inwestycji 
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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 październik 2014 zostanie opublikowany 14 listopad 2014 roku; 

2. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 - w dniu 14 listopada 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

 

  

 

 


