
MINOX S.A.

raport miesięczny

październik 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 październik 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 – październik 2015 r.

Z  perspektywy  Minox  S.A.,  jako  firmy  prowadzącej  dystrybucję  szerokiej  gamy  artykułów

budowlanych,  szczególnie  istotna jest  kondycja  krajowej  branży  budowlanej,  jakkolwiek  pewne

znaczenie  ma  oczywiście  też  ogólna  sytuacja  gospodarcza  Polski.  Ten  drugi  fakt  ma  z  kolei

powiązanie z czynnikami globalnymi.

Jeśli chodzi o krajowy sektor budowlany, to w październiku niestety pogorszył się liczony przez GUS

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury. Wyniósł on -8 pkt, podczas gdy we wrześniu notowano -5

pkt. 

Spośród badanych przedsiębiorstw tylko 11 proc. sygnalizowało poprawę koniunktury, natomiast

19 proc. - jej pogorszenie (we wrześniu odsetki te były równe odpowiednio 13 proc. i 18 proc.). 

Oceny produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są niekorzystne, a prognozy w tych

aspektach - bardziej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej. Równiez i diagnozy portfela zamowień

wypadły słabiej niż we wrześniu. 

24  proc.  badanych  przez  GUS  firm  planowało  prowadzenie  prac  poza  granicami  Polski.  Rok

wcześniej odsetek ten wynosił 21 proc. 



GUS-owskie dane nt. październikowej dynamiki produkcji  budowlano-montażowej nie są jeszcze

znane, znamy natomiast wrześniowe. Otóż był to spadek o 2,5 proc. r/r (wobec wzrostu o 4,8 proc.

r/r w sierpniu). Natomiast produkcja przemysłowa wypadła nieźle i przebiła prognozę: zakładano

+3,95 proc., było +4,1 proc.

Jeśli  chodzi  o poziom cen w Polsce,  to nadal  utrzymuje się  deflacja.  Z kolei  stopa procentowa

pozostaje  na  niskim  poziomie  1,5  proc.,  przy  czym  ekipa,  która  przejęła  władzę  po  ostatnich

wyborach parlamentarnych, daje sygnały, iż odpowiadałaby jej luźniejsza polityka monetarna. Być

może byłby to czynnik korzystny dla firm, tj. ułatwiający pozyskanie taniego finansowania. 

Pozytywnym  zjawiskiem  jest  spadek  stopy  bezrobocia.  W  październiku  GUS  podał  odczyt  za

wrzesień: było to 9,7 proc. Według metodologii Eurostatu to nawet 7,1 proc. Dobrym znakiem był

też wzrost PMI dla przemysłu - z 50,9 pkt (wynik wrześniowy) do 52,2 pkt - nawet jeśli średnia z

prognoz sytuowała się minimalnie wyżej (52,4 pkt).

Czynniki globalne koncentrują się w dużej mierze wokół tego, jaka jest kondycja Chin i jak politykę

monetarną kształtować będzie Rezerwa Federalna. Co do tej ostatniej, to coraz popularniejszy jest

pogląd, iż w grudniu  Fed zdecyduje się na pierwszą od wielu lat podwyżkę stóp dla dolara. Z jednej

strony świadczyłoby to o tym, że globalna sytuacja nie jest zła, ale z drugiej - mogłoby być źródłem

odpływu kapitału z rynków wschodzących.



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

Raporty EBI

2015-10-30 Bieżący 45/2015
Rejestracja  w  KRS  podwyższenia

kapitału zakładowego i zmian Statutu.

2015-10-14 Bieżący 44/2015 Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.

Raporty ESPI

2015-10-30 Bieżący 12/2015 Informacja  o  zmianie  stanu
posiadania akcji przez akcjonariusza.

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

w okresie objętym raportem.

W październiku 2015 roku spółka Minox S.A.  w standardowy sposób prowadziła swą działalność

operacyjną, tj. handlową. To znaczy, że poprzez skład budowlany i market "Mrówka" rozprowadzała

szeroką ofertę towarów (m.in. okna, bramy, rolety i rozmaite materiały budowlane).

Z istotniejszych wydarzeń należy wspomnieć o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta. Fakt

ten został zarejestrowany (przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy) w dniu 26 października, a był

skutkiem emisji 94 929 245 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Obecnie więc kapitał własny Minox S.A. wynosi 31 408 335,60 zł i dzieli się na 314 083 356 akcji o

wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 11.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

b) 526.451 akcji zwykłych na okaziciela serii B



c) 22.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

d) 184.627.660 akcji zwykłych na okaziciela serii D

e) 94 929 245 akcji zwykłych na okaziciela serii E

Nie  były  jeszcze  publikowane  rezultaty  finansowe  za  III  kw.  roku  2015,  można  natomiast

przypomnieć,  że  półroczne  wyniki  prezentowały  się  całkiem  dobrze.  W  okresie  tym  grupa

kapitałowa,  którą  kieruje  Minox  S.A.,  wypracowała  przychody  netto  ze  sprzedaży  na  poziomie

17,56 mln zł (zbliżone do notowanych rok wcześniej), powiększyła zysk operacyjny z 1,45 mln zł do

3,26 mln zł, a narastający wynik netto z 0,55 mln zł do 1,9 mln zł. 

Minox S.A.  prognozuje na ten rok skonsolidowaną kwotę 54 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz

7 mln zł zysku netto. Realizacja tej prognozy oznaczałoby wzrost przychodów o 13 proc., a zysku o

7,6 proc. (w skali rocznej). Cały czas Zarząd nie wyklucza też działań na rzecz przejścia na główny

parkiet GPW (ale nie wcześniej niż w przyszłym roku). 

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

które dotyczą Emitenta i istotne z punktu widzenia inwestorów.

– Raport miesięczny za listopad 2015 r. – do 15 grudnia 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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