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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; 

 od II kwartału 2015 roku – produkcja przetworników elektroakustycznych. 

 

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:  

8-9 listopad 2014 

Zdarzenie: 

AudioShow 2014 

Opis:  

W dniach 8-9 listopada 2015 roku Pylon S.A. wziął udział w corocznych targach AudioShow w 

Warszawie. Jest to już czwarta obecność Emitenta na nich. Podczas tegorocznej imprezy Pylon S.A. 

zaprezentował Sapphire 25 i Pearl 25.   

 

AudioShow jest znaczącą imprezą branżową skupiającą głównych producentów audio [zestawy 

głośnikowe, przewody, wzmacniacze]. Dotychczas Pylon S.A., uczestnicząc w corocznych targach 

AudioShow, uzyskiwał wysokie oceny a prezentowane produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem 

rynku. Każde targi kończyły się nowymi kontraktami i wzmożonym zainteresowaniem ze strony klientów.  
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Stereolife.pl o Pylon Audio na tegorocznym AudioShow: 

„Kto by się spodziewał, że jednym z największych hitów warszawskiej wystawy będzie prezentacja kolumn 

za trzy tysiące złotych! Polscy producenci mają jednak to do siebie, że nawet za takie pieniądze potrafią 

zaoferować audiofilom nie tyle znośne czy poprawne, ale naprawdę fajne produkty. Jedną z nich jest Pylon 

Audio - firma, która w ostatnim czasie narobiła na rynku trochę zamieszania, a w tym roku pokazała nowe 

zestawy Sapphire 25. Klasyczne, wykończone naturalną okleiną podłogówki zostały ustawione w dość 

oryginalny sposób - nierównolegle w stosunku do ścian pomieszczenia. Był to jednak strzał w dziesiątkę. 

System zagrał pełnopasmowym i dobrze zrównoważonym dźwiękiem, a dodatkowym plusem takiej 

konfiguracji była łatwość poruszania się po pokoju, co docenili zarówno fotografowie, jak i słuchacze. 

Niektórzy wychodzili z tego pokoju tylko po to, aby odnaleźć na korytarzu swoich znajomych i pokazać 

im to zjawisko. Szefowie polskiej firmy zapowiedzieli również bardzo ważną nowość - rozpoczęcie 

produkcji własnych przetworników. Gratulujemy i czekamy na efekty!” 

 

Link do pełnego reportażu: 

http://stereolife.pl/archiwum/reportaze-lista/1733-audio-show-2014-sobieski 

 

Magazyn Audiostereo.pl o Pylon Audio na tegorocznym AudioShow 

"(...) Tak doszedłem do pokoju Pylon Audio 518. Serdecznie przywitałem się z Mateuszem Jujką, 

prezesem zarządu, który osobiście prowadził prezentacje. Kilka taktów muzyki i już wiedziałem, ze jest 

bardzo dobrze. To zadziwia, jak co roku pokój Pylona brzmi. Niedrogie, dawno nie produkowane 

wzmacniacze MF, do tego CD Lektor i już. Żadnych cudownych kombinacji, drogich akcesorii, czy kabli. 

Nic nadzwyczajnego, a jednak dźwięk wyjątkowy. Po trosze wiem jak to robią, ale nie zdradzę tajemnicy. 

Pewne jest, ze kolumny są wyjątkowo dobre jak na swoją cenę. Jestem umówiony na ich recenzję. 

Niestety, muszę trochę poczekać, aż firma upora się z zamówieniami złożonymi w trakcie wystawy...(...)" 

 

Link do pełnego reportażu: 

http://www.klub.audiostereo.pl/artykuly/audio-show-2014-czesc-7-radisson-blu-sobieski-art465.html 

 

Wywiad z Prezesem Zarządu, Panem Mateuszem Jujka w trakcie AudioShow 2014: 

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2014/11/pylon-audio-na-audio-show-2014-w.html 
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Data:  

14 listopad 2014 

Zdarzenie: 

Raport okresowy III kwartał 

Opis:  

W III kwartale 2014 roku, Emitent realizował konsekwentnie przyjętą strategię działania, co 

przełożyło się na wyniki finansowe prezentowane w niniejszym raporcie. Emitent kontynuował 

działalność w swoim podstawowym profilu tj. w zakresie produkcji zestawów głośnikowych, obudów oraz 

opakowań kartonowych. Emitent wskazuje na sezonowy charakter rynku audio i tym samym II i III 

kwartał roku zazwyczaj prezentują słabsze wyniki finansowe względem I i IV kwartału.  

Wartość przychodów netto w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego wyniosła                    

278 136,53 zł [słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy 

grosze]. Przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2013 roku wyniosły 376.679,20 zł [słownie: trzysta 

siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy]. 

Jednocześnie Emitent odnotował zysk netto, który za III kwartał bieżącego roku, który wyniósł  49 621,80 

zł [słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych, osiemdziesiąt groszy] w 

stosunku do kwoty 76 374,56 zł [słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote, 

pięćdziesiąt sześć groszy] zysku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego.  

Na wskazane powyżej wyniki miały przede wszystkim wpływ poniższe czynniki: 

1. Sprzedaż produktów wytworzonych przez Emitenta  w III kwartale 2014 roku wyniosła 264 

360,46 zł wobec 179 279,54 zł w III kwartale roku ubiegłego. Dane te podkreślają 

produkcyjny charakter spółki oraz jej rozwój w tym obszarze działalności. Przekłada się to 

w istotny  sposób na  udział produkcji w przychodach spółki. Pylon S.A. stabilizuje swoją 

strukturę przychodową. Jest to bardzo dobra sytuacja. Ale wiąże się to ze wzrostem kosztów 

produkcji: zużycie materiałów i produkcji, wzrost wynagrodzeń.  

 

Data:  

18 listopad 2014 

Zdarzenie: 

Sapphire 25 - Best Sound AudioShow 2014. 

Opis:  

"(...) Kolumny Sapphire 25 kosztują 3000 zł za parę. Jeśli miałbym wskazać najfajniejszy system na 

wystawie, tj. dający najwięcej frajdy, byłby to właśnie ten, zbudowany z paru dobrych, niedrogich 

elementów, z których kolumny były zdecydowanie najtańsze. Pisze o tym poniżej Marcin, a jak dołączam 

się do jego opinii. Dźwięk był tak naturalny, tak otwarty i tak nienarzucający się, że w pokoju Pylona 

można było siedzieć i słuchać muzyki naprawdę długo. Jeśliby ktoś pytał, dzięki komu można przyciągnąć 

do naszego hobby więcej ludzi, odpowiedziałbym, że Pylon z kolumnami Sapphire 25 byłby na pierwszym 
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miejscu. (...)" 

 

"(...) Jednak największym dla mnie zaskoczeniem pod względem jakości brzmienia był system Pylon 

Audio. Firma zaprezentowała kolumny podłogowe Sapphire 25. Grały po prostu cudnie. Zaskoczenie 

było tym bardziej miażdżące, bo para tych polskich, topowych podłogówek, wyceniona została na niecałe 

3000 zł. W świecie high-endu to kwota wystarczająca zaledwie na podstawki, kable i to ze średniego 

przedziału. Za każdym razem, gdy wychodziłem z tego pokoju musiałem jedną ręką „trzymać szczękę”, 

inaczej sunęłaby po podłodze i przeszkadzała pozostałym zwiedzającym. A niegrzeczny nie jestem. (...)" 

 

"(...) Trzecią i ostatnią firmą, która szczególnie wryła mi się w pamięć to polski producent kolumn Pylon 

Audio. Po odsłuchach ich podłogówek Pearl 25 wiedziałem, że mam do czynienia z firmą obiecującą – 

znakomity dźwięk i zupełnie nieprzystająca do niego cena sprawiały, że od jakiegoś czasu śledzę z wielką 

uwagą to, co robią. I, powiem wprost, na Audio Show było warto. Ich produkty (przywołane Pearle 25 

oraz Sapphire 25) dosłownie dzieliły i rządziły, pokazując dźwięk stylowy, klasowy i po prostu chwytający 

za serce. Ponoć Pylon będzie w przyszłości, i to tej bliższej, wykonywał swoje własne autorskie 

przetworniki. Po tym co panowie zaprezentowali w Warszawie z ekscytacji na myśl o tym nie mogę 

usiedzieć. (...)" 

 

Zarząd Emitenta, wskazuje że wyróżnienia, nagrody, pozytywne recenzje zwiększają zainteresowanie 

produktem Emitenta, wzmacniają pozycję marki i tym samym przekładają się na zwiększone 

zainteresowanie klientów i dystrybutorów. Ma to istotne znaczenie dla wolumenu sprzedaży. Tegoroczne 

AudioShow 2014, zakończyło się sukcesem Emitenta. 

 

Link do pełnego reportażu: 

http://www.highfidelity.pl/@main-2250&lang= 

 

Data:  

25 listopad 2014 

Zdarzenie: 

Rozpoczęcie współpracy z firmą Patron z Torunia 

Opis:  

W omawianym okresie, Emitent nawiązał współpracę z firmą Patron. Firma posiada swój salon w 

Toruniu. 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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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 trwały prace badawczo-projektowe dotyczące przetworników 

elektroakustycznych, prace budowlane dostosowujące hale produkcyjne jak i prace inżyniersko-

technologiczne których celem jest przygotowanie parku maszynowego pod produkcję przetworników 

elektroakustycznych.  Emitent w formie oddzielnego raportu, przedstawi stan prac dotyczących 

zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych.  

 

 

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 

 

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 51/2014 14 listopad 2014 Raport okresowy za III 

kwartał 2014 

2 Raport Bieżący nr 52/2014 14 listopad 2014 Raport miesięczny za 

październik 2014 

3 Raport Bieżący nr 53/2014 21 listopad 2014 Raport okresowy za III 

kwartał 2014 - korekta 
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1. Raport miesięczny za grudzień 2014 zostanie opublikowany 14 stycznia 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

 


