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2. Informacje podstawowe 
 

W celu możliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz ułatwienia 

potencjalnym odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje sprzęt 

elektroakustyczny poprzez: 

1. współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych 

przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta:  

http://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic 

2. własny sklep internetowy: 

http://www.pylonaudio.pl/sklep-on-line 

3. pokój odsłuchowy (zlokalizowany przy zakładzie produkcyjnym) 

 

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. Zarząd Emitenta sukcesywnie zmniejsza zakres produkcji tektury. 

 

3. Informacje na temat  zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały 

miejsce w okresie objętym raportem 

 
 

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 
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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. 

 
Data:  

5 styczeń 2016 

Zdarzenie 

Sapphire 25 - test sporządzony przez Magazyn Audiostereo. 

Opis:  

Fragment recenzji: 

"(...)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:  

8 styczeń 2016 

Zdarzenie: 

Portal HD-opinie.pl umieścił pierwsze wrażanie na temat testowanych kolumn Sapphire 23. 

Opis:  

Fragment recenzji: 

"(...) Sapphire 23 dotarły parę dni temu i grają. Jak grają? Na razie, po wstępnym wygrzaniu mogę napisać 

o trzech rzeczach, które udało się zauważyć: po pierwsze, mimo filigranowej konstrukcji (to najmniejsze, 

najbardziej kompaktowe kolumny w rodzinie Szafirów) potrafią bardzo przekonywająco artykułować niski 
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zakres, basu jest wystarczająco dużo i jest to bas wysokiej próby… nie ma, jak w wielu podstawkowych 

kolumnach, potrzeby domyślania się, że tam na dole też coś się dzieje. Nie jest fizjologiczny, jak w dużych 

paczkach, a jednak wyraźnie akcentowany i stanowi (co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo 

spodziewałem się trochę innego grania) podstawę, fundament, na którym budowany jest przekaz.(...)" 

"(...) …po drugie zaś, te kolumny umiejętnie budują nastrój, potrafią wytworzyć intymną atmosferę, bo – 

podobnie jak monitory bliskiego pola, nic nie tracą (z umiejętności) grając kameralnie, na niskich 

poziomach głośności.(...)" 

Z całą zapowiedzią recenzji można zapoznać się pod poniższym linkiem: 

http://hd-opinie.pl/27350,aktualnosci,sapphire-23-zapowiedz-testu-najnowszych-podlogowek-pylon-

audio.html#more-27350 

 

Data:  

13 stycznia 2016 

Zdarzenie 

Pylon S.A. - postanowienie sądu dotyczące aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki 

Opis:  

Zarząd Emitenta informuje, że powziął informację o postanowieniu sądu dotyczącego aktualizacji 

wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez wpis akcji serii F.  

 

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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Data:  

19-22 styczeń 2016 

Zdarzenie 

Zawarcie istotnej umowy - kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości 

Pylon S.A. - informacja dotycząca zakupu nieruchomości i umowy pożyczki od akcjonariusza spółki 

Opis:  

Zarząd Emitenta informuje że w dniu 22 stycznia 2016 roku, został podpisany akt notarialny dotyczący 

umowy kupna-sprzedaży zabudowanej nieruchomości przemysłowej o której Zarząd informował w 

raporcie bieżącym numer 6/2016. 

 

Wartość przedmiotowej nieruchomości: 2.500.000,00 zł. [słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych]. 

Umowa kredyt inwestycyjny: 

1. Kredytodawca: Alior Bank Spółka Akcyjna; 

2. Kredytobiorca: Pylon Spółka Akcyjna; 

3. Wartość kredytu: 1.650.000,00 zł. [słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych]; 

4. Termin ostatecznej spłaty produktu: 31.07.2030; 

5. Oprocentowanie: warunki oprocentowania zostały wynegocjowane indywidualnie i są objęte klauzulą 

poufności. Nie odbiegają one od standardowych poziomów przyjętych na rynku. Podstawą wyliczenia jest 

WIBOR i marża banku Alior Bank S.A.; 

6. Wkład własny pieniężny [przelew bankowy]: 850.000,00 zł. [słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy 

złotych]; 

7. Źródło pochodzenia środków na wkład własny: pożyczka pieniężna akcjonariusza Emitenta [przelew 

bankowy] – Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Umowa pożyczki pokrywająca wkład własny: 

1. Pożyczkodawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

2. Pożyczkobiorca: Pylon Spółka Akcyjna; 

3. Wartość pożyczki [przelew bankowy]: 850.000,00 zł. [słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych]; 

4. Termin spłaty: 22.07.2017; 

5. Oprocentowanie: 5,25% w skali roku. 
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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 1/2016 11 styczeń 2016 Incydentalne naruszenie 

obowiązków 

informacyjnych 

 

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

miesięczny za okres - 

listopad 2015 

 

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

sądu dotyczące aktualizacji 

wysokości kapitału 

zakładowego Spółki 

 

4 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 

 

5 Raport Bieżący nr 5/2016 14 stycznia 2016 Pylon S.A. - raport miesięczny za 

grudzień 2015 

6 Raport Bieżący nr 6/2016 19 stycznia 2016 Zawarcie istotnej umowy - kredyt 

inwestycyjny na zakup 

nieruchomości 

 

7 Raport Bieżący nr 7/2016 22 stycznia 2016 Pylon S.A. - informacja dotycząca 

zakupu nieruchomości i umowy 



 

8 
 

 

 

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 luty 2016 zostanie opublikowany 14 marca 2016 roku; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

pożyczki od akcjonariusza spółki 

 

8 Raport Bieżący nr 8/2016 28 stycznia 2016 Pylon S.A. - Harmonogram 

publikacji raportów okresowych w 

2016 roku 


