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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:  

15 maja 2015 

Zdarzenie: 

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku. 

Opis:  

Raport wskazuje na stabilny wzrost sprzedaży produktów Emitenta kwartał do kwartału i rozwój całej 

struktury Emitenta.  

 

Najważniejszy fragment raportu: 

„Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów własnych w pierwszym kwartale bieżącego 

roku obrotowego wyniosła 550 301,60 zł [słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta jeden złotych 60/100]. 

Przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2014 roku wyniosły 364 807,86. zł [słownie: trzysta  

sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złotych 86/100]. Oznacza to zwiększenie sprzedaży produktów 

własnych o 51% względem kwartału poprzedniego.  

Jednocześnie Emitent odnotował zysk netto, który za I kwartał bieżącego roku, który wyniósł  

35 768,87.zł [słownie :trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 87/100] w stosunku do 
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kwoty 14 559,36  [słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 36/100] zysku 

osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik ten odzwierciedla zarówno intensywny 

rozwój produkcji ( wzrost o ponad 50% w relacji I kw 2015 do I kw 2014) jak i jak  ponoszone  nakłady 

inwestycyjne ( ponad czterokrotny wzrost kosztów amortyzacji w porównaniu I kw 2015 do I kw 2014). 

Wyniki potwierdzają produkcyjny charakter spółki oraz jej rozwój w obszarze audio. Pylon 

S.A. stabilizuje swoją strukturę przychodową. Zwiększa się również zapotrzebowanie na produkty 

Emitenta. Przyjęty model biznesowy spełnia swoje oczekiwania i przyczynia się do stabilnego rozwoju 

spółki. Ta bardzo dobra sytuacja przekłada się na wyniki finansowe Emitenta.” 

 

Data:  

20 maja 2015 

Zdarzenie: 

Pierwszy test kolumn UNITRA ZGWSP-P-201 – opracowanych przez zespół Emitenta.  

Opis:  

Fragment recenzji: 

"(...)Unitry grają po prostu świetnie, ich dźwięk jest w ogólnym zarysie bardzo dobry jakościowo. Po 

drugie, brzmienie tych kolumn zostało dostrojone pod kątem neutralności i uniwersalności, a taka sytuacja 

- kiedy jest dobrze wyegzekwowana - pozostawia naprawdę niewiele pola do krytyki. A ja w tym 

przypadku nie mam wątpliwości, że premierowe kolumny Unitry stroili ludzie, którzy naprawdę znają się 

na swoim fachu.(...)". 

 

Realizacja projektu wynika z porozumienia pomiędzy Emitentem a firmą K-Consult Sp. z o.o., o którym 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 z dnia 2 lipca 2014 roku. Emitent informuje 

również, że jest w trakcie prac nad kolejnymi produktami dla Spółki K-Consult Sp. z o.o.. 

 

Zapraszamy do przeczytania całej recenzji: 

http://stereolife.pl/archiwum/testy-lista/2075-unitra-zgws-p-201 

 

Data:  

22 maja 2015 

Zdarzenie: 

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą programu motywacyjnego 

Opis:  

Rada Nadzorcza przyjęła funkcjonujący w Spółce od 3 września 2012 wraz z późniejszymi zmianami 

program motywacyjny. Zarząd jest uprawniony do zaproponowania do 31 lipca 2015 roku warranty 

subskrypcyjne podmiotom objętym programem motywacyjnym. Zarząd Emitenta informuje, że program 
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motywacyjny skierowany do kadry menadżerskiej nie obejmuje Członków Zarządu Emitenta oraz 

członków Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Data:  

3 czerwca 2015 

Zdarzenie: 

Rejestracja spółki celowej – Pylon Sp. z o.o. 

Opis:  

Emitent informuje że spółka celowa –Pylon Sp. z o.o. została zarejestrowana przez właściwy sąd 

rejestrowy pod numerem KRS: 0000559406.  

Spółka celowo prawidłowo realizuje zadania do której została powołana.  

 

Data:  

3 czerwca 2015 

Zdarzenie: 

Publikacja raportu rocznego za rok 2015 

Opis:  

Raport podsumowujący rok 2014 wskazujący stabilny rozwój Emitenta. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym: 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=80960&i

d_tr=6 

 

Data:  

3 czerwca 2015 

Zdarzenie: 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Opis:  

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2015 roku na godzinę 8, we Wrześni. 

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta 

jak i pod poniższym adresem internetowym: 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=80962&i

d_tr=1 
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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 

 

 

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 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, 

Lp. Numer raportu Data publikacji Przedmiot raportu 

1 Raport Bieżący nr 9/2015 14 maja 2015 Raport miesięczny za 

kwiecień 2015 

2 Raport Bieżący nr 10/2015 15 maja 2015 Pylon S.A. – raport 

kwartalny za I kwartał 2015 

roku 

3 Raport Bieżący nr 11/2015 25 maja 2015 Zmiana terminu publikacji 

raportu kwartalnego 

4 Raport Bieżący nr 12/2015 3 czerwca 2015 Pylon S.A. – rejestracja 

spółki celowej 

5 Raport Bieżący nr 13/2015 3 czerwca 2015 Pylon S.A. – publikacja 

raportu rocznego  

6 Raport Bieżący nr 14/2015 3 czerwca 2015 Pylon S.A. – zwołanie 

Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 
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otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego 

 

1. Raport miesięczny za czerwiec 2015 zostanie opublikowany 14 lipca 2015 roku; 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 30 czerwca 2015 roku. 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 


