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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; 

 producent 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:  

3 marca 2015 

Zdarzenie: 

Nowy dystrybutor – firma Terapia Dźwięku z siedzibą w Kielcach 

Opis:  

Nowy dystrybutor rozpoczął sprzedaż kolumn Pylon Audio.  

Informacje o firmie znajdują się pod adresem: http://www.audiostrefa.pl/ 

 

Data:  

12 marca 2015 

Zdarzenie: 

Nowy dystrybutor – firma Meloman z siedzibą w Lublinie 

Opis:  

Nowy dystrybutor rozpoczął sprzedaż kolumn Pylon Audio.  

Informacje o firmie znajdują się pod adresem: http://www.audiostrefa.pl/ 
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Data:  

23 marca 2015 

Zdarzenie: 

Recenzja kolumn Pylon Sapphire 25 przez Stereo i Kolorowo – Underground  

Opis:  

Fragment recenzji: 

„Sapphire 25 w wybarwieniu „white high-gloss” reprezentują bardzo wysoki poziom wykonawczy. Lakier 

położony jest skrupulatnie i czysto, równo i precyzyjnie. Tip-top. Skrzynki są dość duże (220 x 980 x 360 

mm), lecz biel obudowy powoduje, że optycznie wydają się być mniejsze. W odróżnieniu od klasycznych 

wybarwień Sapphire (czyli wenge, orzech i czerń) w białym także płyta czołowa pomalowana jest na biało 

(a nie na czarno jak w tych klasycznych). Przynosi to wrażenie przyjemnej lekkości i sporej elegancji. Białe 

Pylon Sapphire 25 są po prostu wyjątkowo efektowne. Mogą być prawdziwą ozdobą salonu 

odsłuchowego. Rasowości i stylu dodaje także skośnie przycięta płyta czołowa na górnych i dolnych 

bokach, co ma za zadanie polepszać odrywanie się dźwięku od skrzynek oraz zmniejszać ewentualne 

rezonanse. Na dole frontów zamontowano nowe logo „Pylon Audio”, nieco mniejsze od poprzedniego, 

dzięki temu subtelniejsze. Na czas transportu przykryte jest paskiem przezroczystej folii ochronnej.” 

 

Zapraszamy do przeczytania całej recenzji: 

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2015/03/kolumny-pylon-sapphire-25.html 

 

Data:  

31 marca 2015 

Zdarzenie: 

Rozpoczęcie produkcji przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Emitenta związku z 

realizacją projektu nowego zakładu przetworników elektroakustycznych.  

Opis:  

Pylon Sp. z o.o. w organizacji rozpoczął produkcję przetworników elektroakustycznych sygnowanych 

marką Emitenta. 

Zważywszy na wypełnienie warunków programu motywacyjnego określonego przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 3 września 2012 roku wraz z późniejszymi jej zmianami z dnia 7 maja 

2014 roku uchwałą numer 6 i 7 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd skierował 

raport dotyczący realizacji programu motywacyjnego jak i spełnienia jego warunków przez kadrę 

menadżerską wraz z wnioskami co do osób mających szczególne znaczenie dla realizacji projektu do 

weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z warunkami programu motywacyjnego dla kadry 

menadżerskiej, ostateczną decyzję podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.  

 Cele programu motywacyjnego to: 
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1. Pozyskanie środków finansowych wystarczających do stworzenia do 31 marca 2015 roku zakładu 

produkcyjnego przetworników elektroakustycznych; 

2. Rozpoczęcie produkcji przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Emitenta do 31 

marca 2015 roku.  

 

Zarząd informuje, że kompleksowy raport dotyczący przedmiotowego projektu zostanie przedstawiony 

przez Zarząd Spółki po zakończeniu czynności wewnętrznych Pylon S.A., tj. po decyzji Rady Nadzorczej 

Pylon S.A..  

 

Data:  

23 marca 2015 

Zdarzenie: 

Recenzja kolumn Pylon Sapphire 25 przez High Fidelity  

Opis:  

Fragment recenzji: 

„To duże, świetnie wykonane kolumny z trzema głośnikami, dwuipółdrożne, wolnostojące. Dostępne są 

w różnych wersjach oklein i lakierów – w teście były białe, bardzo atrakcyjne. To wciąż kolumny z 

przetwornikami innych firm – SESa i Visatona. Jak poniżej pisze pan Mateusz Jujka, dyrektor firmy, 

niedługo możemy się spodziewać pierwszej linii z całkowicie własnymi, produkowanymi samodzielnie 

przez Pylona, przetwornikami.(…) Sapphire 25 to jedne z niewielu kolumn, które spodobały się zarówno 

mojej żonie („wreszcie coś innego niż czarne trumienki”), jak i synowi („ale ładne!”). I rzeczywiście – 

proporcje obudowy, wysoka jakość wykonania, zapewne również biały, świetnie położony lakier, w jakim 

je otrzymałem do testu – wszystko to sprawiło, że pomimo sporych rozmiarów kolumny ładnie 

wpasowały się we wnętrze pokoju odsłuchowego. 

Ich obudowa, wykonana z płyt MDF, ma ścięte krawędzie na górze i dole przedniej ścianki. To żadna 

nowość, wiele firm tak robi, ale tutaj wyszło to szczególnie dobrze. Ścięcia na dole nie mają znaczenia dla 

akustyki, ale te na górze już tak – zmniejszają zniekształcenia, jakie wprowadza ugięcie fali pochodzącej od 

głośnika wysokotonowego na krawędziach obudowy.” 

 

Zapraszamy do przeczytania całej recenzji: 

http://www.highfidelity.pl/@main-2402&lang= 

 

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 
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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.  

 

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 
 

Spółka zakończyła etap prac związanych z zakładem przetworników elektroakustycznych i tym 

samym rozpoczęła produkcję własną 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 

 

1. Raport miesięczny za kwiecień 2015 zostanie opublikowany 14 maja 2015 roku; 

2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 - w dniu 15 maja 2015 roku. 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 6/2015 18 marca 2015 Raport miesięczny za luty 

2015 


