MINOX S.A.
raport miesięczny
czerwiec 2015

Warszawa, 2015 r.

Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31
marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do
publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015 r.
1. 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 – czerwiec 2015 r.
Dla Minox S.A., podobnie jak dla każdego przedsiębiorstwa działającego na krajowym rynku,
istotna jest ogólna kondycja gospodarcza Polski, a w pewnym zakresie - także czynniki globalne.
Szczególnie ważna jest jednak sytuacja branży budowlanej, z którą spółka w oczywisty sposób jest
powiązana - jako dystrybutor różnego rodzaju materiałów i akcesoriów budowlanych.
W ogólnym zarysie kondycja branży i całej krajowej gospodarki powoli się poprawia, a ewentualne
odstępstwa od tej reguły nie mają dominującego charakteru. Jeśli chodzi o wskaźnik koniunktury w
budownictwie, publikowany przez GUS, to wyniósł on w czerwcu -2 pkt, a więc był taki sam, jak w
maju. Podobnie jak miesiąc wcześniej 16 proc. przedsiębiorstw sygnalizowało poprawę
koniunktury, a 18 proc. jej pogorszenie. Były to wyniki lepsze niż w miesiącach wcześniejszych.
Według badań GUS, przedsiębiorcy z branży budowlanej oceniali ostatnio bieżący portfel
zamówień i poziom produkcji budowlano-montażowej mniej pesymistycznie niż w czerwcu 2014,
2013 i 2012 roku. Z drugiej strony, sugerowano też większe niż w maju redukcje zatrudnienia.
Generalnie jednak bezrobocie w Polsce (w całej gospodarce) spada. Nie są jeszcze znane wyniki
czerwcowe czy tym bardziej lipcowe, tym niemniej w ubiegłym miesiącu podano odczyt za maj - i
było to 10,8 proc., wobec 11,2 proc. w kwietniu.
Rośnie odsetek firm budowlanych, które planują prace zagraniczne. W czerwcu 2015 było to 24
proc. całej grupy badanej przez GUS (rok temu 22 proc.).

Zaprezentowane w czerwcu dane na temat dynamiki produkcji przemysłowej i budowlanomontażowej za maj pokazały zmniejszenie tych wielkości, np. produkcja budowlano-montażowa
wzrosła o 1,3 proc. r/r, w kwietniu zaś o 8,5 proc. r/r. Dobrze zaprezentował się natomiast majowy
odczyt dynamiki sprzedaży detalicznej (1,8 proc. r/r).
Pozytywnym akcentem czerwca była znaczna poprawa wskaźników ufności konsumenckiej
(bieżącego i wyprzedzającego), choć nadal pozostają one ujemne. Stopy procentowe pozostały bez
zmian (także, jak już wiadomo, w lipcu), są jednak na poziomach, które potencjanie mogą zachęcać
przedsiębiorców do zaciągania kredytów inwestycyjnych.
Globalnym czynnikiem mogącym budzić niepokój była oczywiście kwestia Grecji i jej problemów
zadłużeniowych, a także spadki na chińskiej giełdzie. Kwestie te jednak nie przekładały się w
bezpośredni sposób na sytuację Minox S.A. Firma prowadzi swoją standardową działalność bez
przeszkód, a wyrazem dobrej kondycji spółki jest m.in. fakt, że zdecydowała się ona w czerwcu na
wypłatę dywidendy za rok 2014 (por. pkt 3 niniejszego raportu).

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
Raporty EBI
2015-06-15

Bieżący

38/2015

2015-06-09

Bieżący

37/2015

2015-06-09

Bieżący

36/2015

2015-06-09

Bieżący

35/2015

Raport miesięczny za maj 2015 r.
Informacja w przedmiocie dywidendy.
Nowa kadencja rady nadzorczej.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ
obradujące 9 czerwca.

Raporty ESPI
2015-06-10

Bieżący

6/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających
min. 5 % kapitału zakładowego
podczas ZWZ 9 czerwca.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeśli taka realizacja choćby w części miała miejsce
w okresie objętym raportem.
W czerwcu 2015 roku spółka Minox S.A. zgodnie ze swoim profilem działalności prowadziła skład
budowlany oraz market "Mrówka", dystrybuując szeroką gamę towarów.
W badanym miesiącu odbyło się Walne Zgromadzenie, które ustaliło m.in., że spółka wypłaci
dywidendę w wysokości 1 grosza na akcję, tj. 2,19 mln zł. Dniem dywidendy będzie 7 września,
dniem wypłaty 22 września. Podjęta decyzja potwierdza generalnie dobrą kondycję Emitenta.
WZ zdecydowało też o przeprowadzeniu nowej emisji akcji (zwykłych na okaziciela), mianowicie
serii E – w liczbie do 95 mln sztuk, każda o nominale 10 groszy. Subskrypcja będzie mieć charakter
prywatny, celem emisji jest uregulowanie zobowiązań.
W roku 2015 Minox S.A. ma zamiar wygenerować 54 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 7 mln zł
zysku netto. Wykonanie prognozy (którą Emitent podtrzymuje) będzie oznaczało wzrost
przychodów o 13 proc., a zysku o 7,6 proc. (w skali rocznej).
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym

miesiącu,

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów.

–

Raport miesięczny za lipiec 2015 r. – do 15 sierpnia 2015 r.

–

Raport okresowy za II kw. 2015 r. – do 15 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Olszewski - Prezes Zarządu

