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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 luty 2016 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 – luty 2016 r.

Dla  Minox  S.A.  kluczowym  otoczeniem  gospodarczym  jest  polska  branża  budowlana,  choć

oczywiście  pewne  znaczenie  mają  także  czynniki  ogólnokrajowe,  a  bardzo  pośrednio  -  nawet

globalne. 

Jeśli chodzi o sektor budowlany, to w lutym wskaźnik koniunktury (obliczany przez GUS) wyniósł tu

-9,1 pkt. Miesiąc wcześniej było to -12,7 pkt, nastąpił zatem wzrost. Sam fakt, że wskaźnik sytuuje

się nisko i jest ujemny można do pewnego stopnia usprawiedliwić sezonowością (zima tradycyjnie

jest czasem osłabienia tej branży). Pocieszające jest natomiast to, że od przełomu lat 2012 i 2013

generalny trend wskaźnika jest wzrostowy (minima roczne notowane są coraz wyżej).

Prawdą  jest,  że  od  listopada  roku  2015  diagnozy  portfela  zamówień,  produkcji  budowlano-

montażowej i sytuacji finansowej są coraz bardziej negatywne. Z kolei prognozy w tych aspektach

były  mniej  pesymistyczne  niż  w  lutym  ostatnich  czterech  lat.  Rosną  opóźnienia  płatności  za

wykonane roboty budowlano-montażowe. 

12,8 proc. przedsiębiorstw sygnalizowało w lutym poprawę koniunktury (miesiąc wcześniej 10,3

proc.), zaś 21,9 proc. - jej pogorszenie (w styczniu 23,1 pkt). 



Nie znamy jeszcze dynamiki produkcji budowlano-montażowej za luty, niemniej w lutym podano

wyniki  dla  stycznia:  -7,6  proc.  r/r  oraz  -7  proc.  r/r  z  uwzględnieniem sezonowości.  W styczniu

relatywnie  słabo  (+1,4  proc.  r/r  przy  prognozie  3,55  proc.)  wypadała  produkcja  przemysłowa,

zawiodła też sprzedaż detaliczna. Styczeń był też miesiącem wzrostu bezrobocia z 9,8 proc. do 10,3

proc. - jakkolwiek było to zgodne z rynkowymi prognozami. 

Z drugiej strony, pozytywnie wypadł indeks PMI dla przemysłu za luty (52,8 pkt przy prognozie 50,8

pkt). 

Jeśli chodzi o czynniki globalne, to nadal problematyczną kwestią są potencjalne problemy Chin

(np. wiemy już, że w lutym tamtejszy eksport spadł aż o 25 proc.). To, że od 11 lutego generalnie

drożeje  ropa jest  może negatywne z  perspektywy firm kupujących paliwo,  niemniej  stanowi w

jakimś stopniu wyraz powolnego polepszania się sentymentów rynkowych. Stosunkowo mocny jest

też złoty (ostatnio ok. 3,87 - 3,96 na USD/PLN i 4,29 - 4,35 na EUR/PLN). Europejski Bank Centralny

pogłębił  (już  w  marcu)  luzowanie  monetarne,  rozszerzając  operację  QE.  Rynek  natomiast  nie

spodziewa się na razie podwyższania stóp przez amerykańską Rezerwę Federalną.  



2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.

Raporty EBI

2016-02-25 Bieżący 9/2016 Emisja obligacji serii D.

2016-02-18 Bieżący 8/2016 Wykup obligacji serii C.

2016-02-15 Kwartalny 7/2016 Raport  skonsolidowany  i

jednostkowy za IV kw. 2015.

2016-02-15 Bieżący 6/2016 Raport  miesięczny  za

styczeń 2016.

2016-02-09 Bieżący 5/2016 Podpisanie  umowy

licencyjnej  na  znak

towarowy "Minox".

2016-02-08 Bieżący 4/2016 Incydentalne  naruszenie

obowiązków

informacyjnych.

2016-02-08 Bieżący 3/2016 Zakończenie  subskrypcji

akcji serii E.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeśli taka realizacja choćby w części miała miejsce

w okresie objętym raportem.

W lutym 2016 roku grupa Minox S.A.  realizowała normalną działalność operacyjną, tj. handlową.

Realizowano sprzedaż szerokiego asortymentu materiałów budowlanych i pokrewnych. Prócz tego

w grupie z powodzeniem działa spółka z branży transportowej, mianowicie Minox Trans sp. z o.o.

Jej  oferta  to  przewóz  drogowy  różnego  rodzaju  towarów  i  materiałów,  w  szczególności

budowlanych, przy czym oznacza to zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy (na terenie

Europy i Rosji). 



Spółka  dominująca  prowadzi  szkolenia  dla  wykonawców  z  branży,  tzn.  dla  małych  i  średnich

przedsiębiorców funkcjonujących na rynku lokalnym. Równocześnie Minox – jako jednostka i grupa

– nie jest uzależniony od jednego czy kilku dużych odbiorców. 

Godne uwagi jest to, że w lutym firma Minox S.A. pomyślnie dokonała wykupu obligacji serii C.

Podjęto poza tym uchwałę o emisji od 20 do 2 tys. obligacji na okaziciela serii D, o jednostkowym

nominale 1 tys. zł. 

Najnowsze wyniki  finansowe obejmują IV kwartał  roku 2015, a zarazem cały rok 2015. Ogólna

sytuacja w branży budowlanej (należy przez to rozumieć np. wzrost konkurencji i cen materiałów)

sprawiła,  że  przychody  całoroczne  spadły  o  ok.  12  proc.,  do  33,7  mln  zł  (mowa  o  kwocie

jednostkowej). 

Spółka wypracowała 1,93 mln zł zysku operacyjnego, głównie w IV kw. Cała grupa zanotowała 37,9

mln zł przychodów (84,3 proc. zaktualizowanej prognozy) i zarazem 2,84 mln zł zysku netto (94,8

proc. przewidywań przedstawionych w grudniu). 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym miesiącu,

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów.

– Raport miesięczny za marzec 2016 r. – do 15 kwietnia 2016 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


