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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; 

 posiada udziały w Pylon Sp. z o.o. - 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:  

5  listopad 2015 

Zdarzenie 

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A 

Opis:  

Zarząd Pylon S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2015 roku, w ramach 

obowiązującego w spółce Programu Motywacyjnego (dalej „Program”), o którym Emitent informował 

raportem bieżącym nr 22/2015 (skorygowany raportem bieżącym nr 23/2015) z dnia 29 lipca 2015 roku, 

zostało wydane 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), uprawnionym podmiotom zgodnie z postanowieniami ww. Programu, na podstawie złożonego 

przez nich oświadczenia o wykonaniu przysługującego im prawa z posiadanych warrantów 

subskrypcyjnych serii A do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 

Akcje zostały wydane w postaci odcinków zbiorowych akcji na okaziciela serii F po uprzednim wniesieniu 
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przez uprawnione podmioty pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji. Wydane obecnie akcje 

serii F stanowią 11 proc. kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1.500.000 (jeden milion pięćset 

tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

W związku z objęciem akcji serii F oraz wydaniem przez Zarząd Spółki odcinków zbiorowych akcji serii F, 

a także w nawiązaniu do dokonanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (raport bieżący nr 6/2013 z dnia 21 maja 2013 r.) rejestracji 

m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 150.000 zł (sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki serii F, nastąpiło zgodnie z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału warunkowego.  W związku z powyższym 

aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.509.269,40 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści groszy) i dzieli się na 15.092.694 (piętnaście milionów 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, uprawniające do 15.092.694 (piętnaście 

milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

 

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż będzie wnioskował o wprowadzenie 679.634 (sześćset 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji do Alternatywnego Sytemu Obrotu 

NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

Data:  

6-8 listopad 2015 

Zdarzenie: 

AudioShow 2015 w Warszawie 

Opis:  

Emitent na tegorocznym AudioShow 2015 w Warszawie przedstawił: 

1. linię zestawów głośnikowych Diamond 25 i 28; 

2. zestaw głośnikowy Emerald - zestaw oparty na przetwornikach niskotonowych Pylon Sp. z o.o., 

który jest opracowywany jako przyszły flagowiec firmy; 

3. zestaw głośnikowy Opal 20 oraz Opal 23 - linia produktowa plasująca pomiędzy linią Pearl (1 500 

PLN) a Sapphire (2 980 PLN). Kolumny zostaną wyposażone w przetworniki niskotonowe Pylon 

Sp. z o.o.; 

4. zestaw głośnikowy Sapphire 23 - rozwinięcie linii Sapphire, kolumny dedykowane do niedużych 

pomieszczeń. 

5. Absolutną nowość - przetworniki elektroakustyczne sygnowane marką PYLON AUDIO:  

- głośnik PSW 17.8 CA - 17cm głośnik niskośredniotonowy oparty o celulozową membranę 
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impregnowana firmowym coatingiem.  

- głośnik PSW 18.8 CS - ekonomiczną wersja PSW 17.8 CA, w konstrukcji głośnika wymieniono 

kosz aluminiowy na stalowy, użyto innej membrany i uproszczono układ magnetyczny.  

 

Data:  

23 listopad 2015 

Zdarzenie 

Rozbudowa linii Sapphire 

Opis:  

Linia Sapphire została zwiększona o model Sapphire 23.  

Szczegółowy opis oraz parametry techniczne znajdują się w karcie produktu pod poniższym linkiem: 

http://www.pylonaudio.pl/sapphire-23-pylon-audio 

 

Data:  

26 listopad 2015 

Zdarzenie 

Recenzja Diamond 28 w jednym z ważniejszych norweskich pism branżowych 

Opis:  

Diamond 28 otrzymał 5/5 gwiazd za aktualnie produkowany flagowy model w naszej ofercie - kolumny 

Diamond 28.  

Jeden z najważniejszych branżowych magazynów audio Stereopluss w Skandynawii przyznał 5/5 gwiazd 

Pylon Diamond 28. W aktualnym wydaniu magazynu Stereopluss recenzja kolumn Diamond 28 została 

uznana jako flagowa. 

Poniżej umieszczamy kilka przetłumaczonych zdań z testu: 

"(...)Bas jest naprawdę imponujący, jest tak głęboki, że subwoofer nie jest potrzebny. Jest bardzo dobrze 

zdefiniowany i ma dobre uderzenie/dynamikę, kiedy jest to potrzebne.(...)"  

"(...)Diamond 28 jest fantastyczny w przypadku głosów/wokalu. To tak, jakby mieć artystę przed sobą, 

ponieważ scena dźwiękowa jest szeroka, głęboka i naturalna. (...)" 

"(...)Kolumny nie ukrywają żadnych szczegółów i mają równowagę tonalną, która jest dość neutralna. (...)" 

"(...)Podsumowanie: Jest to naprawdę niezwykły zestaw głośnikowy oferowany za fantastyczną cenę. (...)" 

"(...) Plusy:  

- Dźwięk  

- Design 

- Cena 

Minusy:  

- Brak podwójnych terminali (...)" 

Poniżej link do recenzji (w języku norweskim, str. 60-62) 
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http://www.joomag.com/magazine/stereo-nr-2-2015/0390696001448021769?short 

 

Data:  

26  listopad 2015 

Zdarzenie 

Pylon S.A. - uzyskanie dofinansowania w ramach I konkursu GO_GLOBAL.PL.. 

Opis:  

Zarząd Emitenta informuje o uzyskaniu decyzji przyznającej Pylon S.A. dofinansowanie w ramach I 

konkursu GO_GLOBAL.PL.. Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostały 

przyznane środki finansowe w wysokości 148.750 PLN [słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych] na projekt dotyczący zwiększenia skali komercjalizacji na rynkach światowych 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych polskich firm.  

 

Emitent informował o powyższym konkursie raportem EBI 29/2015 wraz z szerszym komentarzem 

Zarządu w sprawie działań proeksportowych.  

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,3648,wyniki-konkursu-nr-1-w-ramach-

programu-go_global-pl.html 

Szerszy komentarz Zarządu dostępny jest pod adresem:  

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=86093&i

d_tr=1 

 

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 

skutkuje zwiększeniem rozpoznawalności marki Pylon Audio. 

 

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem 

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 30/2015 5 listopad 2015 Wykonanie praw z 

warrantów subskrypcyjnych 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem 
 

Brak nowych zdarzeń 

 

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 grudzień 2015 zostanie opublikowany 14 stycznia 2016 roku; 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

2 Raport Bieżący nr 31/2015 16 listopad 2015 Pylon S.A. – raport 

miesięczny za okres 

październik 2015r. 

3 Raport Bieżący nr 32/2015 16 listopad 2015 Pylon S.A. – raport za III 

kwartał 2015 

4 Raport Bieżący nr 33/2015 26 listopad 2015 Pylon S.A. - uzyskanie 

dofinansowania w ramach I 

konkursu 

GO_GLOBAL.PL.. 

5 Raport Bieżący nr 34/2015 1 grudnia 2015 Wybór Biegłego Rewidenta 

do zbadania sprawozdania 

finansowego Spółki za 2015 

rok. 


