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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:  

18 grudnia 2014 

Zdarzenie: 

Oficjalne przyznanie nagrody roku zestawowi głośnikowemu Pearl 25 jako Best Product 2014 przez 

magazyn HighFidelity.pl. 

Opis:  

Emitent wskazuje że tak znaczące wyróżnienie wpływa na rozpoznawalność marki, zainteresowanie 

produktami sygnowanymi marką Pylon Audio.  

Fragment recenzji: 

"(...)Jedną z ważniejszych wiadomości, jaką usłyszeliśmy podczas Audio Show 2014 była ta z pokoju 

polskiej firmy Pylon Audio: otrzymała ona dofinansowanie z Unii Europejskiej, dzięki któremu będzie 

produkowała swoje własne przetworniki. To fantastyczny news, ponieważ już teraz, korzystając z cudzych 

głośników firma potrafi przygotować produkt, który kosztuje wręcz nieprzyzwoicie mało, a przy tym gra 

jak… No po prostu niesamowicie! Ładnie wykonane, o dynamicznym, otwartym dźwięku, mogą dumnie 

stanąć w pokoju każdego melomana, fana muzyki.(...)" 
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„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.” 

 

Więcej informacji na: 

http://highfidelity.pl/@main-2271&lang= 

http://highfidelity.pl/@main-2119&lang= 

 

Data:  

10 stycznia 2015 

Zdarzenie: 

Oficjalne przyznanie nagrody roku kolumnom podstawkowym Pearl Monitor jako "Produkt Roku 2014" 

przez magazyn HD-opinie.pl. 

Opis:  

Emitent wskazuje że tak znaczące wyróżnienie wpływa na rozpoznawalność marki, zainteresowanie 

produktami sygnowanymi marką Pylon Audio.  

Fragment recenzji: 

"(...)Nie będę rozwodził się nad zaletami, wystarczy zapoznać się z naszą ostatnią recenzją, powiem tylko 

tyle: nie znajdziecie na rynku równie dobrego produktu w tej cenie. Może uda się kupić dobre kolumienki 

w zbliżonej cenie (dzisiaj naprawdę jest w czym wybierać, co oczywiście cieszy, jest całe mnóstwo bardzo 

dobrych, przyzwoicie wycenionych głośników na rynku), ale Perły są wg. mnie nie do pobicia.(...)" 

 

Z pełną informacją na temat otrzymanego wyróżnienia można zapoznać się pod poniższym linkiem: 

 

http://hd-opinie.pl/24647,aktualnosci,produkty-2014r-portalu-hd-opinie-pylon-pearl-monitor-nad-d3020-

momentum.html 

 

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 
 

W ocenie Zarządu Emitenta, stale prowadzone działania marketingowe, zwiększenie asortymentu oraz 

bardzo dobre przyjęcie produktów Emitenta na Audio Show 2014, zwiększyły rozpoznawalność marki 

Pylon Audio.  
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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 został w pełni wdrożony zaawansowany system kontroli jakości oparty o 

technologię Laudsoft. System znacząco przewyższa możliwości dotychczasowego programu. Wynik 

każdego kontrolowanego produktu zostaje skatalogowany i przetworzony tworząc tym samym istotną 

dla przyszłych projektów bibliotekę informacji. Jest to niezwykle cenne narzędzie przy projektowaniu 

nowych produktów – zestawów głośnikowych, przetworników elektroakustycznych, obudów do 

głośników. 

 

W okresie objętym raportem został również zakończony pierwszy etap prac budowlanych tj. hale 

produkcyjne zostały zdane. W bieżącym miesiącu Emitent planuje instalacje linii technologicznych.  

 

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 styczeń 2015 zostanie opublikowany 14 lutego 2015 roku. 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 54/2014 15 grudzień 2014 Raport miesięczny za 

listopad 2014 


