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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:  

11 październik 2015 

Zdarzenie: 

Targi Audio  "HiFi Messen i Horten" w Norwegii – prezentacja marki Pylon Audio przez Partnera Pylon 

S.A. – Mala Audio 

Opis:  

Fragment recenzji (tłumaczenie): 

Zestawy marki Pylon Audio zostały zaprezentowane przez naszego dystrybutora firmę MALA AUDIO. Z 

przekazanych nam informacji produkty naszej firmy PYLON cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem 

wśród zwiedzających wystawę. 

 

Data:  

15 październik 2015 

Zdarzenie 

Do grona Dystrybutorów Pylon S.A. dołączyła firma Rewex z Płocka 

Opis:  
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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.  

Poniżej link do strony firmy Rewex: 

http://www.rewex.pl/ 

 

Data:  

16 październik 2015 

Zdarzenie 

Pylon S.A. - rekomendacja do wsparcia w konkursie GoGlobal 

Opis:  

Emitent uzyskał informację o rekomendacji do dofinansowania z programu GoGlobal realizowanym 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie „zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach 

światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”. Wsparcie GoGlobal jest 

działaniem proeksportowym służącym do skomercjalizowania produktów polskich firm na rynkach 

zagranicznych. NCBiR rekomenduje 41 projektów z 173 złożonych w ramach I Konkursie GoGlobal. 

Projekt Pylon S.A. uplasował się na 14 miejscu (z 41 rekomendowanych). Na podstawie listy 

rekomendacyjnej będą wydawane indywidualne decyzje Dyrektora NCBiR w sprawie przyznania środków 

finansowych.  

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/aktualnosci/art,3648,wyniki-konkursu-nr-1-w-ramach-

programu-go_global-pl.html 

Szerszy komentarz Zarządu dostępny jest pod adresem:  

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=86093&i

d_tr=1 

 

Data:  

21 październik 2015 

Zdarzenie 

Prestiżowa nagroda "BEST PRODUCT 2015" przyzna przez magazyn HighFidelity.pl. dla  kolumny 
Pylon Audio Sapphire 25  

Opis:  

Nagroda Roku magazynu "High Fidelity" jest wyjątkowym wyróżnieniem w branży audio. Otrzymują ją 

jedynie nieliczne produkty, które swoim kunsztem w rzemiośle ujęły serca oceniających. W imieniu całego 

zespołu Pylon dziękujemy za tak wielkie wyróżnienie jednego z naszych produktów. Otrzymana nagroda 

jest zarówno potwierdzeniem naszych starań, jak i stanowi motywację do dalszej pracy abyśmy mogli 

tworzyć kolejne, równie dobre zestawy głośnikowe. 
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Data:  

24 październik 2015 

Zdarzenie 

Premiera kolumn ZGWS-P-201 oraz ZGWS-R-301 marki Unitra których konstrukcje zostały opracowane 

i wdrożone do produkcji przez zespół Emitenta 

Opis:  

Pylon S.A. informował o rozpoczęciu współpracy z firmą K-Consult Sp. z o.o. w raporcie EBI 35/2014. 

Premiera kolumn ZGWS-P-201 oraz ZGWS-R-301 jest jednym z efektów współpracy pomiędzy 

Spółkami.  

 

Data:  

5  listopad 2015 

Zdarzenie 

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A 

Opis:  

Zarząd Pylon S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2015 roku, w ramach 

obowiązującego w spółce Programu Motywacyjnego (dalej „Program”), o którym Emitent informował 

raportem bieżącym nr 22/2015 (skorygowany raportem bieżącym nr 23/2015) z dnia 29 lipca 2015 roku, 

zostało wydane 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), uprawnionym podmiotom zgodnie z postanowieniami ww. Programu, na podstawie złożonego 

przez nich oświadczenia o wykonaniu przysługującego im prawa z posiadanych warrantów 

subskrypcyjnych serii A do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 

Akcje zostały wydane w postaci odcinków zbiorowych akcji na okaziciela serii F po uprzednim wniesieniu 

przez uprawnione podmioty pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji. Wydane obecnie akcje 

serii F stanowią 11 proc. kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1.500.000 (jeden milion pięćset 

tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

W związku z objęciem akcji serii F oraz wydaniem przez Zarząd Spółki odcinków zbiorowych akcji serii F, 

a także w nawiązaniu do dokonanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (raport bieżący nr 6/2013 z dnia 21 maja 2013 r.) rejestracji 

m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 150.000 zł (sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki serii F, nastąpiło zgodnie z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału warunkowego.  W związku z powyższym 
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aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.509.269,40 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści groszy) i dzieli się na 15.092.694 (piętnaście milionów 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, uprawniające do 15.092.694 (piętnaście 

milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

 

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż będzie wnioskował o wprowadzenie 679.634 (sześćset 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji do Alternatywnego Sytemu Obrotu 

NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

Data:  

6-8 listopad 2015 

Zdarzenie 

AudioShow 2015 

Opis:  

AudioShow w Warszawie to największe targi Audio w Polsce. Wkrótce Emitent przedstawi szczegółowy 

raport z tegorocznych targów.  

 

 

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 28/2015 16 październik 2015 Pylon S.A. - raport 

miesięczny za wrzesień 

2015 

 

2 Raport Bieżący nr 29/2015 16 październik 2015 Pylon S.A. - rekomendacja 

do wsparcia w konkursie 
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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 listopad 2015 zostanie opublikowany 14 grudnia 2015 roku; 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Jujka 

 

Prezes Zarządu PYLON S.A. 

GoGlobal 

3 Raport Bieżący nr 30/2015 5 listopad 2015 Wykonanie praw z 

warrantów subskrypcyjnych 

serii A 


