
 

 

 

MINOX S.A. 

 

raport miesięczny 
 

marzec 2015 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 2015 r. 
 

 

 



 

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 marzec 2015 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 – marzec 2015 r. 

 

Minox S.A. to firma w oczywisty sposób powiązana z branżą budowlaną. Wynika to z faktu, że 

prowadzi ona szeroką dystrybucję rozmaitych artykułów dla tego sektora - takich jak np. cegły, 

piece, rynny, bramy czy okna. 

 

W marcu koniunktura w budownictwie wyniosła -7 pkt, wobec -11 pkt w lutym. 14 proc. 

przedsiębiorstw odczuło, według GUS, poprawę koniunktury (w lutym 12 proc.), natomiast 21 proc. 

- jej pogorszenie (poprzednio 23 proc.). 

 

Perspektywy portfela zamówień, wielkości produkcji oraz sytuacji finansowej polepszyły się tak w 

stosunku do lutego, jak i w porównaniu z marcem roku ubiegłego czy nawet kilku lat ubiegłych. 

Zatrudnienie się zmniejszyło, ale nie aż tak, jak obawiano się tego w lutym, co oczywiście ocenić 

trzeba pozytywnie. 

 

24 proc. badanych przez GUS firm budowalnych (20 proc. rok wcześniej) planowało realizację prac 

budowlano-montażowych na rynkach zagranicznych. Co więcej, dyrektorzy tych spółek po raz 

pierwszy od roku 2014 spodziewali się wzrostu portfela zamówień na owych rynkach. 

 

W marcu Rada Polityki Pieniężnej dokonała obniżenia stóp procentowych w Polsce z 2 proc. do 1,5 

proc. To dość optymistyczna informacja z perspektywy firm szukających kredytu. Stopy nie będą już 

bardziej obniżane. 



 

 
 

Nie znamy jeszcze dynamiki produkcji budowlano-montażowej za marzec, niemniej w miesiącu tym 

przedstawiono wyniki za luty. Produkcja ta obniżyła się wtedy o 0,3 proc. r/r, jeśli nie uwzględniać 

sezonowości – a zarazem o 1,6 proc. r/r, jeśli brać ją pod uwagę. Odczyty z lutego to -0,7 proc. r/r 

oraz +3,2 proc. r/r. 

 

Podano także dane o lutowej dynamice wynagrodzeń i zatrudnienia oraz o sprzedaży detalicznej. 

Sprzedaż ta spadła o 2 proc. m/m oraz o 1,3 proc. r/r. W lutym doszło też do wzrostu zatrudnienia o 

1,2 proc. r/r (zakładano 1,3 proc.) i średniego wynagrodzenia o 3,2 proc. (zgodnie z prognozą). 

Bezrobocie utrzymało się na poziomie 12 proc. 

 

Minox nieustanie rozwija działalność podstawową. Firma przedstawiła w marcu m.in. prognozę na 

rok 2015, z której wynika osiągnięcie 54 mln zł skonsolidowanych przychodów i 7 mln zł zysku 

netto. 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Raporty EBI 

2015-03-16 Bieżący 21/2015 Istotna informacja dotycząca emisji 

obligacji serii C. 

2015-03-16 Bieżący 20/2015 

Raport miesięczny za luty 2015 r. 

2015-03-09 Bieżący 19/2015 

Istotna umowa. 

2015-03-04 Bieżący 18/2015 

Prognoza wyników finansowych grupy 

Minox S.A. w 2015 roku. 

2015-03-02 Bieżący 17/2015 

Informacja nt. polityki dywidendowej 

Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

w okresie objętym raportem. 

 

W marcu 2015 roku firma (i cała grupa kapitałowa) Minox S.A. prowadziła swoją standardową 

działalność. Jej głównym przejawem jest prowadzenie składu budowlanego oraz marketu 

"Mrówka". W praktyce chodzi o dystrybucję  m.in. takich towarów jak bramy, okna, rolety, cegły, 

drzwi czy rynny. 

 

Na początku marca przekazano akcjonariuszom trzy istotne informacje: o prognozie na rok 2015 

(wątek ten omawiany był już wyżej), o polityce dywidendowej oraz o ważnej umowie. Jeśli chodzi o 

dywidendę, to zarząd pragnie rekomendować inwestorom wypłatę z zysku za rok 2014 kwoty 1 

grosza na akcję, tj. ogółem 2.191.541,11 zł. 

 

Istotna umowa (opiewająca na 20 mln zł netto) dotyczy dostawy materiałów budowlanych, które 

posłużą klientowi (zamawiającemu) do budowy osiedla domów jednorodzinnych. Zarząd Minox 

S.A. przewiduje, że kontrakt ten pozytywnie wpłynie zarówno na wysokość tegorocznych obrotów, 

jak i na przyszłe zyski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów. 

 

– Raport miesięczny za kwiecień 2015 r. – do 15 maja 2015 r. 

– Raport kwartalny za I kw. 2015 r. - do 15 maja 2015 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 


