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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 lipiec 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 – lipiec 2015 r.

Minox S.A. to z oczywistych względów spółka, dla której istotna jest przede wszystkim kondycja 

branży budowlanej. Naturalnie firma zwraca też uwagę na ogólną sytuację ekonomiczną Polski - i  

wreszcie na czynniki o stricte globalnym charakterze.

W krajowym budownictwie sytuacja powoli się poprawia. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

w tym sektorze, obliczony przez ZUS, w lipcu co prawda był ujemny,  ale jednak było to -1 pkt 

(miesiąc wcześniej -2 pkt). Niewykluczone więc, że niedługo zostanie tu przekroczony poziom 0 pkt,  

czyli  wskaźnik  wyjdzie na plus.  Dodajmy,  że podobnie jak w czerwcu 16 proc.  przedsiębiorców 

sygnalizowało poprawę koniunktury, ale o pogorszeniu mówił mniejszy odsetek niż poprzednio (17 

proc. wobec 18 proc.). 

Diagnozy dotyczące portfela zamówień były co prawda - według raportu GUS - niekorzystne, ale 

tylko w nieznacznym stopniu,  a poza tym aktualną sytuację finansową i  produkcję budowlano-

montażową  przedsiębiorcy  oceniali  mniej  pesymistycznie  niż  w  ostatnich  10  miesiącach. 

Przewidywania na przyszłość, jeśli chodzi o te dwa aspekty (finanse i produkcję) są optymistyczne. 

Aż  24  proc.  ankietowanych  firm  (rok  temu  tylko  21  proc.)  planowało  prowadzenie  prac  poza 

granicami kraju, przy czym dyrektorzy tych spółek spodziewają się, że dojdzie do pewnego wzrostu 

portfela zamówień zagranicznych. 



Nie są jeszcze znane na temat dynamiki produkcji budowlano-montażowej (a także przemysłowej)  

za  lipiec,  niemniej  w  miesiącu  tym  podano  rezultaty  czerwcowe.  Otóż  w  czerwcu  produkcja 

budowlano-montażowa w Polsce  spadła  o  2,5  proc.  r/r  (oraz  o  3,3  proc.  r/r  po  dopasowaniu 

sezonowym). W porównaniu z majem był to słaby wynik, ale z drugiej strony nader pozytywnie 

wypadły odczyty na temat produkcji  przemysłowej (dynamika 7,6 proc. r/r wobec prognozy 6,6 

proc.) i sprzedaży detalicznej (wzrost o 3,8 proc. r/r, spodziewano się tylko 3,2 proc.). 

W lipcu podano też odczyt nt. czerwcowego bezrobocia - spadło z 10,8 proc. do 10,3 proc., według 

danych GUS. Co więcej, resort pracy podał już, że w lipcu doszło do kolejnej obniżki, mianowicie do  

10,1 proc. 

Istotna kwestia, tym razem o europejskim wymiarze, to pewne uspokojenie sytuacji związanej z 

Grecją,  po  tym jak  w pierwszej  połowie  lipca  zawarto  wstępne  porozumienie  z  wierzycielami.  

Można też dodać, że sytuacja w Donbasie, choć wciąż nie jest w pełni uregulowana, to jednak  

wydaje  się  nieco  spokojniejsza  niż  kilka  miesięcy  temu,  co  w dłuższej  perspektywie  może  być 

korzystne dla polskich przedsiębiorstw. Problemy tego regionu z pewnością jednak nie uderzają w 

Minox bezpośrednio. 



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

Raporty EBI

2015-07-14 Bieżący 39/2015 Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 

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

w okresie objętym raportem.

W  lipcu  2015  roku  spółka  Minox  S.A.   w  standardowy  sposób  realizowała  swoją  normalną 

działalność handlową,  to znaczy prowadziła  skład budowlany i  market  "Mrówka",  dystrybuując 

tymi  kanałami  szeroki  asortyment  towarów.  Oferta  obejmuje  m.in.  okna,  bramy,  rolety  czy 

armaturę łazienkową, a także materiały budowlane takie jak cegła, bruk, beton, tynk czy różnego 

rodzaju farby. 

Warto przypomnieć, że (na mocy decyzji  Walnego Zgromadzenia, które obradowało w czerwcu) 

Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 1 grosza na akcję, tj. 2,19 mln zł. Dniem dywidendy będzie  

7 września, dniem wypłaty 22 września. 

W dłuższej perspektywie wypada mieć na uwadze prognozy finansowe przedsiębiorstwa na rok 

2015. Otóż Minox S.A. ma zamiar wygenerować w tym okresie 54 mln zł przychodów ze sprzedaży 

oraz 7 mln zł zysku netto. Wykonanie prognozy 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 sierpień 2015 r. – do 15 września 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
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