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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:  

1 grudzień 2015 

Zdarzenie 

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 

Opis:  

Zarząd Pylon S.A. w Warszawie informuje, że decyzją Rady Nadzorcza Emitenta podmiotem 

uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 

stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku została Advantim Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-

797 Warszawa, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3508 w dniu 22 

września 2009 r. 

 

Data:  

1 grudnia 2015 

Zdarzenie: 

Recenzja Stereo i Kolorowo kolumn Diamond 25 
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Opis:  

Fragment recenzji: 

"(...)Dźwięk kolumn, jak już napisałem, jest dynamiczny, aczkolwiek spójny, z detalicznym charakterem 

prezentacji dobrze różnicującym nagrania. Można napisać, iż jest punktowy, celujący w najistotniejsze 

parametry brzmienia takie jak plastyczność, żarliwość, przestrzenność i melodyjność. Ponadto Diamond 

25 zapewniają dużą głębię brzmienia, wysycony koloryt oraz urokliwą barwę. Ludzkie głosy i instrumenty 

akustyczne przez to brzmią nie tylko namacalnie i przekonująco, ale również namiętnie i emocjonująco. 

Bardzo muzykalnie.(...)" 

 

"(...)Pylon Diamond 25 to kolumny, które każą przewartościować pojęcie i definicję high-fidelity. 

Albowiem kosztują około 5 500 - 5 900 PLN (w zależności od wersji wykończenia) a grają jakby nie 

istniały ograniczenia budżetowe i nie obowiązywały zwykłe prawa fizyki. Diamond 25 to doskonały 

dźwięk zaproponowany w więcej niż rozsądnej cenie. A do tego pierwszorzędnie wykończenie i piękna 

prezencja. Czego chcieć więcej? 

Fantastyczne głośniki. Pełna rekomendacja!(...)" 

 

Z całą recenzją można zapoznać się pod poniższym linkiem: 

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2015/11/kolumny-podogowe-pylon-diamond-25.html 

 

Data:  

7 grudzień 2015 

Zdarzenie 

Rozdanie nagród za rok 2015 przez magazyny HighFidelity.pl – wyróżniony Sapphire 25 

Opis:  

Fragment recenzji: 

„Jak pisałem w teście, kolumny te mogą być najtańszym elementem w systemie, a wcale tego nie będzie 

słychać. Można je zestawić z wyrafinowanymi systemami, także z wzmacniaczami pracującymi w klasie D, 

a „odwdzięczą się różnicowaniem i brakiem podbarwień, od których inne konstrukcje z tego przedziału 

cenowego nie mogą się wyzwolić”. 

 

Nagroda Roku magazynu "High Fidelity" jest wyjątkowym wyróżnieniem w branży audio. Otrzymują ją 

jedynie nieliczne produkty, które swoim kunsztem w rzemiośle ujęły serca oceniających. 

 

Więcej informacji pod poniższymi linkami: 

http://highfidelity.pl/@main-2605&lang= 

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

24 grudnia 2015 

Zdarzenie 

Rozwinięcie linii Pylon Pearl 

Opis:  

Pragniemy poinformować, że linia Pearl została rozbudowana o kolumny efektowe oraz centralną jako 

komplet kina domowego. 

 

Data:  

1 stycznia 2016 

Zdarzenie 

Konkurs HD-opinie, do wygrania zestaw głośnikowy Pearl Monitor II generacji 

Opis:  

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 

http://hd-opinie.pl/27323,aktualnosci,konkurs-noworoczny-na-hd-opinie-do-wygrania-kolumny-pylon-

audio-pearl-monitor.html 

 

Data:  

3 stycznia 2016 

Zdarzenie 

Rozpoczęcie współpracy z agencja Head PR  

Opis:  

Od stycznia 2016 roku agencja Head PR jest odpowiedzialna za strategię, doradztwo oraz realizację 

działań komunikacyjnych i wizerunkowych w odniesieniu do aktywności spółki Pylon SA na rynku 

kapitałowym. Poza relacjami z mediami oraz inwestorami, do zadań agencji należeć będzie również 

pozycjonowanie eksperckie przedstawicieli spółki Pylon SA i Pylon Audio. 

Head PR działa na rynku usług public relations i komunikacji marketingowej od lutego 2014 roku, 

bazując na wieloletnim doświadczeniu, zdobywanym w instytucjach publicznych i agencjach PR. 

Agencja realizuje zarówno długofalowe działania PR, jak też krótkookresowe kampanie wizerunkowe i 

produktowe oraz akcje specjalne na rzecz start-upów, firm z sektora MŚP i NGO, spółek giełdowych i 

grup kapitałowych oraz spółek Skarbu Państwa. 
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Data:  

5 stycznia 2016 

Zdarzenie 

Recenzja Sapphire 25 - test sporządzony przez Magazyn Audiostereo. 

Opis:  

"(...)Testowałem kiedyś Castle Stirling 3, o których wtedy napisałem: 

„Kolumny mają silnie zaznaczony własny charakter. Jeśli ktoś lubi taki sposób prezentacji, może to być 

prawdziwa miłość. Stirlingi grają barwnym, zamaszystym dźwiękiem o dużej skali. Góra pasma jest trochę 

wycofana, co powoduje łagodzenie sybilantów. Tak zestrojone najwyższe tony ukrywają wprawdzie nieco  

informacji, ale też nie drażnią.” 

„Pylony są o połowę tańsze i mają nieco lepszą górę, reszta pasma mogłaby zostać opisana w ten sam 

sposób co Stirling 3. Do tego trzeba przypomnieć o precyzyjnym wykonaniu obudowy i mamy obraz 

świetnych kolumn. Poszczególne opisy cech głośników mogą się wydawać czytelnikowi dość surowe, ale 

były spowodowane porównaniami do wielokrotnie droższych konstrukcji. Wciąż wracam do ceny kolumn, 

ale nie można inaczej. Ta jest wyjątkowo atrakcyjna, prawdziwy best buy.(...)" 

Poniżej umieszczamy link do całej recenzji: 

http://www.klub.audiostereo.pl/artykuly/szafiry-na-nowy-rok-art517.html 

 

Data:  

13 stycznia 2016 

Zdarzenie 

Pylon S.A. - podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie do ASO 679.634 akcji serii 

F 

Opis:  

Zarząd Emitenta informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa zawarta między Emitentem 

a EBC Solicitors S.A. o wprowadzenie na rynek NewConnect 679.634 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 

Umowa została zawarta w celu wykonania przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta obowiązków 

wynikających z treści ust.12 pkt. 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  
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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 
 

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 34/2015 1 grudnia 2015 Wybór Biegłego Rewidenta 

do zbadania sprawozdania 

finansowego Spółki za 2015 

rok. 

2 Raport Bieżący nr 1/2016 11 styczeń 2016 Incydentalne naruszenie 

obowiązków 

informacyjnych 

 

3 Raport Bieżący nr 2/2016 11 styczeń 2016 Pylon S.A. - raport 

miesięczny za okres - 

listopad 2015 

 

4 Raport Bieżący nr 3/2016 13 stycznia 2016 Pylon S.A. - postanowienie 

sądu dotyczące aktualizacji 

wysokości kapitału 

zakładowego Spółki 

 

5 Raport Bieżący nr 4/2016 13 stycznia 2016 Pylon S.A. - podpisanie 

umowy z Autoryzowanym 

Doradcą na wprowadzenie 

do ASO 679.634 akcji serii F 
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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 styczeń 2016 zostanie opublikowany 15 lutego 2016 roku; 

2. Raport za IV kwartał 2015 zostanie opublikowany 15 lutego 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 


