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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; 

 posiada udziały w Pylon Sp. z o.o. - 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:  

4 lipca 2015 

Zdarzenie: 

Premiera kolumn Pylon Audio Sapphire 31 StereoLife Edition 

Opis:  

W salonie Hi-Ton w Warszawie odbyła się premiera kolumn Sapphire 31 StereoLife Edition. Wszystkim 

odwiedzającym serdecznie dziękujemy za wzięcie udział w pokazie. Zespołowi StereoLife dziękujemy za 

pomysł stworzenia  tej wersji kolumn, a właścicielom i obsłudze salonu Hi-Ton szczególne podziękowania 

za stworzenie fantastycznej atmosfery i profesjonalną obsługę gości.  
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Data:  

20 lipca 2015 

Zdarzenie: 

Do grona Dystrybutorów Emitenta dołączyła firma Mala Audio z Norwegi 

Opis:  

Mala Audio posiada 4 salony audio w Norwegii. Produkty są już dostępne w sprzedaży. Poziom sprzedaży 

jest zależny od ilości współpracujących z Emitentem Dystrybutorów w kraju i zagranicą. Zarząd Emitenta, 

podejmowanymi działaniami, nieustająco zmierza do poszerzenia listy współpracujących z nim 

Dystrybutorów.  

 

Data:  

25 lipca 2015 

Zdarzenie: 

Premiera Pylon Diamond 28 

Opis:  

W dniu 25 lipca b.r. odbył się premierowy pokaz kolumn Diamond 28. Jest to najnowszy projekt oparty 

na głośnikach norweskiego Seasa i duńskiego Scan-Speaka. Pokaz odbył się w salonie Q21 w Pabianicach 

przy ul Reymonta 12, który był inicjatorem i współorganizatorem tego wydarzenia.  

Poniżej link do relacji z premiery Pylon Diamond 28 w salonie Q21. Zapraszamy do zapoznania 

się z relacją:  

http://stereolife.pl/archiwum/reportaze-lista/2197-premiera-pylon-audio-diamond-28 

Data:  

29 lipca 2015 

Zdarzenie: 

Pylon S.A. - przydział warrantów subskrypcyjnych Pylon S.A. serii A  

Opis:  

Decyzja o emisji warrantów subskrypcyjnych została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 

dnia 3 września 2012 roku (szczegółowy opis znalazł się w Dokumencie Informacyjnym). Wraz z 

rozwojem Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 7 maja 2014 roku, uszczegółowiło zasady na 

których warranty subskrypcyjne miały być wydawane (informacja ta została podana w Memorandum 

Informacyjnym). Uchwała Rady Nadzorczej zaakceptowała program motywacyjny jak i skład osób 

objętych programem motywacyjnym dla kadry menadżerskiej. Została podjęta uchwała w sprawie 

przydziału 1.500.000 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych 

na okaziciela serii F do dnia 31 grudnia 2015 roku. Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza do 

objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 gr. Program motywacyjny nie 

obejmował członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta. 
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Data:  

5 sierpnia 2015 

Zdarzenie: 

Publikacja wywiadu z Prezesem Zarządu Pylon S.A., panem Mateuszem Jujka.  

Opis:  

Fragment wywiadu:  

Infoaudio: Proszę powiedzieć w kilku słowach co ciekawego dzieje się ostatnio w firmie Pylon Audio? 

Firma - biorąc pod uwagę, na przykład tego typu premierę - jest jak na polskie warunki dość specyficzna i 

to pod wieloma względami. 

Mateusz Jujka: Od 2 lat spółka jest notowana na giełdzie NewConnect. Od 10 lat produkujemy 

obudowy głośnikowe dla rynku krajowego i zagranicznego, gdzie mamy też kilku odbiorców. 4 lat temu 

zadebiutowaliśmy na AudioShow 2011 i zaprezentowaliśmy małe kolumny podłogowe, a teraz jak 

zapewne wszyscy wiedzą, produkujemy zarówno monitory jak i zestawy podłogowe. Mamy niesamowite 

doświadczenie w produkcji obudów - przykładowo, dzięki wysokonakładowym maszynom jesteśmy w 

stanie dziennie wytworzyć od 200 do 400 obudów kolumn podłogowych w okleinie z folii PCV. Pięć 

miesięcy temu rozbudowaliśmy nasz park o produkcję obudów w okleinie naturalnej, uruchomiliśmy 

lakiernię na wysokie połyski, ale najwięcej uwagi skupiamy obecnie na produkcji głośników. Rok temu na 

AudioShow informowaliśmy, że taka inwestycja jest w planach, obecnie jest ona już zrealizowana. 

Pierwsze głośniki już się ukazały, trwają na nich testy i pozostała jedynie ich implementacja w zestawach.  

Cały wywiad dostępny jest pod poniższym linkiem: 

http://www.infoaudio.pl/artykul/74,pylon-diamond28-premiera-w-q21 

 

Data:  

10 sierpnia 2015 

Zdarzenie: 

Do grona Dystrybutorów Pylon S.A. dołączyła firma Premium Sound z Gdańska 

Opis:  

Poziom sprzedaży jest zależny od ilości współpracujących z Emitentem Dystrybutorów w kraju i 

zagranicą. Zarząd Emitenta, podejmowanymi działaniami, nieustająco zmierza do poszerzenia listy 

współpracujących z nim Dystrybutorów.  
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Data:  

11 sierpnia 2015 

Zdarzenie: 

Podpisanie porozumienia z GEO International Polska Sp. z o.o. 

Opis:  

GEO International Polska Sp. z o.o. jest spółką specjalizującą się w outsourcingu exportu. Współpraca z 

GEO International Polska Sp. z o.o. jest elementem szerszej strategii zmierzającej do zbudowania stałych 

kanałów dystrybucyjnych na rynkach zagranicznych.  

 

 

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 21/2015 19 lipca 2015 Pylon S.A. - raport 

miesięczny za czerwiec 

2015 

 

2 Raport Bieżący nr 22/2015 29 lipca 2015 Pylon S.A. - przydział 

warrantów subskrypcyjnych 

Pylon S.A. serii A 

3 Raport Bieżący nr 23/2015 29 lipca 2015 Pylon S.A. - sprostowanie 

błędu w komunikacie 

dotyczącym przydziału 

warrantów subskrybcyjnych 
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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 sierpień 2015 zostanie opublikowany 14 września 2015 roku; 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 


