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2. Informacje podstawowe 
 

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja: 

 sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych: 

http://www.pylonaudio.pl/diamond-28-pylon-audio; 

 obudów do głośników; 

Ponadto, Spółka posiada udziały w Pylon Sp. z o.o. - producent przetworników elektroakustycznych 

sygnowanych marką Pylon Audio. 

 

W celu możliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz ułatwienia potencjalnym 

odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje sprzęt 

elektroakustyczny poprzez: 

1. współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych 

przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta:  

http://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic 

2. własny sklep internetowy: 

http://www.pylonaudio.pl/sklep-on-line 

3. pokój odsłuchowy (zlokalizowany przy zakładzie produkcyjnym) 

 

3. Informacje na temat  zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały 

miejsce w okresie objętym raportem 

 

Najważniejsze zdarzenia produktowe 

Lp. Zdarzenie Data publikacji Link do szerszej informacji 

1 Prezentacja nowego głośnika 

produkowanego przez Pylon Sp. z 

o.o. 

10 sierpnia 2016 https://www.facebook.com/

Pylon-Audio-

298515023545504/photos/?ta

b=album&album_id=120781

5369282127 

2 Pylon Audio dostępny w Rumuni 12 sierpnia 2016 https://www.facebook.com/

pylonromania/?fref=ts 

3 Firma Andres Audio - Szwajcaria 3 września 2016 https://www.facebook.com/

permalink.php?story_fbid=12

29505743779756&id=298515

023545504 
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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 

 
Emitent stale prowadzi działania wspierające cele sprzedażowe. Cel jakim jest wejście na stałe na rynki 

zagraniczne jest podstawowym planem sprzedażowym Pylon S.A.. W okresie sierpień 2016 zostały 

zrealizowane w tym zakresie poniższe działania: 

 

1. Dookreślenie celów emisji akcji serii H 

2. Inwestycja w park maszynowy zwiększający ofertę produktową Emitenta. Inwestycja została 

dokonana dzięki inwestycji w Pylon S.A. spółki Fameg Sp. z o.o. oraz pożyczki celowej prezesa 

zarządu pana Mateusza Jujki; 

3. Kontrakt na produkcję obudów głośnikowych dla producenta z Francji.  

 

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem 
 

Lp. Zdarzenie Numer raportu Link do szerszej informacji 

1 Szczegółowe cele emisji akcji  

 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 6/2016 

http://gpwinfostrefa.pl/espi/

pl/reports/view/3,329807 

2 Zmiana stanu posiadania Raport ESPI 8/2016 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o 

ofercie - nabycie lub zbycie 

znacznego pakietu akcji 

http://gpwinfostrefa.pl/espi/

pl/reports/view/3,330715 

 

3. Umowa pożyczki celowych z Fameg 

Sp. z o.o. na zakup zespołu ciężkich 

maszyn do obróbki metalu 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 9/2016 

http://gpwinfostrefa.pl/espi/

pl/reports/view/3,327531 

4. Pylon - Realizacja celów 

sprzedażowych w zakresie 

kontraktów na produkcję obudów 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 10/2016 

http://gpwinfostrefa.pl/espi/

pl/reports/view/3,331472 

5. Pylon S.A. - podpisanie umowy 
pożyczki celowej na zakup lakierni 
proszkowej 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 11/2016 

http://gpwinfostrefa.pl/espi/

pl/reports/view/3,331594 

6 Podpisanie umowy zakupu zespołu 

ciężkich maszyn do obróbki metalu w 

związku z pożyczką celową dokonaną 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 12/2016 

http://gpwinfostrefa.pl/espi/

pl/reports/view/3,331596 
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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 2016 zostanie opublikowany 14 października 2016 roku; 

Z poważaniem 

 

Mikołaj Rubeńczyk 

Wiceprezes Zarządu 

 

przez spółkę Fameg Sp. z o.o. oraz 

podpisanie umowy zakupu lakierni 

proszkowej w związku z pożyczką 

celową dokonaną przez Mateusza 

Jujkę 

7 Raport miesięczny za lipiec 2016 30/2016 http://www.gpwinfostrefa.pl

/GPWIS2/pl/news/info/8456

24,pylon-sa-(30-2016)-pylon-

s-a----raport-miesieczny-za-

okres-lipiec-2016# 

8 Pylon S.A. - odpowiedzi na pytania 

zadane przez Akcjonariuszy i 

Inwestorów Spółki w trakcie spotkań 

inwestorskich w dniach 27 sierpnia 

2016 

 

32/2016 http://www.gpwinfostrefa.pl

/GPWIS2/pl/news/info/8487

09,pylon-sa-(32-2016)-pylon-

s-a----odpowiedzi-na-

pytania-zadane-przez-

akcjonariuszy-i-inwestorow-

spolki# 

 


