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UWAŻAMY, ŻE
KLUCZEM DO
DOSKONAŁOŚCI JEST
DOSTARCZENIE
KLIENTOWI
NAJCZYSTSZEGO
DŹWIĘKU O
WYRAZISTEJ
BARWIE, ORAZ
STWORZENIE
ZESTAWU
GŁOŚNIKOWEGO O
ZAUWAŻALNYM
DESIGNIE, W
PERFEKCYJNIE
PRZYGOTOWANEJ
OBUDOWIE.

Pylon Spółka Akcyjna [PYL]
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].
Pylon S.A. jest polskim
producentem zestawów
głośnikowych sygnowanych
marką Pylon Audio oraz
obudów do głośników.
Pylon S.A posiada udziały w
spółce produkującej
przetworniki
elektroakustyczne
sygnowanych marką Pylon
Audio.

Nasze produkty i usŁugi dostarczamy na
caŁym Świecie
Obudowy do głośników
Niemcy
Austria
Francja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

Zestawy głośnikowe
Polska
Belgia
Francja
Hiszpania
Litwa
Niemcy
Norwegia
Rumunia
Szwajcaria
Włochy
Turcja
Korea Południowa
Tajwan

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI
OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE RAPORTU
BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
NAZWA
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Pylon S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii I w granicach kapitału

2018-07-20

docelowego
Pylon S.A. - recenzja nowości produktowej Pearl 27

2018-08-03

Pylon S.A. - zakończenie subskrypcji
akcji serii I w granicach kapitału
docelowego.
Zarząd Pylon S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości informację na temat zamknięcia emisji akcji
serii I w ramach emisji prywatnej, wyemitowanych na podstawie
uchwały nr 01/01/2018 Zarządu Spółki Pylon Spółka Akcyjna z dnia 26
stycznia 2018r.,w formie aktu notarialnego [Rep. A Nr 478/2018]
sporządzonego przez Notariusza Kazimierz Karciarz [Września ul. Jana
Pawła II 32] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.
Liczba akcji serii I objętych subskrypcją:
3 692 498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt osiem) sztuk akcji
Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze).

PEARL 27 PIERWSZY TEST!
BY STEREOLIFE
"(...) Werdykt.
Pearl 27 ma szansę stać się jednym z
największych hitów polskiej manufaktury.
To oczywiste, bo na rynku nie ma zbyt
wielu dużych, trójdrożnych kolumn,
których cena mieściłaby się w magicznej
kwocie dwóch tysięcy złotych. A to dopiero
początek dobrych wiadomości, bo w
pakiecie dostajemy skromne, eleganckie
wzornictwo z kilkoma opcjami
kolorystycznymi do wyboru,
ponadprzeciętną jakość wykonania i
brzmienie, które w tym przedziale
cenowym będzie bardzo, bardzo trudne do
pobicia. Ale jest jeszcze coś... Pięć, sześć lat
temu markę Pylon Audio kojarzyli chyba
tylko audiofile, którzy na wystawach
zaglądają do każdego pokoju i zbierają
katalogi, aby móc później przeczytać je od
deski do deski. Dzisiaj firma jest w Polsce
prawdziwą potęgą, a jej produkty już od
paru lat zachwalają zagraniczni
dystrybutorzy, dealerzy i dziennikarze. W jej
katalogu można znaleźć kolumny za
kilkanaście tysięcy złotych, a na liście
marek zamawiających w Jarocinie
obudowy są takie znakomitości, jak Audio
Physic.(...)"

TAJWAN
W minionym miesiącu zostały wysłane
zestawy głośnikowe do Tajwanu. Towar
został wysłany kontenerami. Była to
największa jednorazowa wysyłka naszych
zestawów głośnikowych w historii firmy.
Przewidujemy szybki rozwój struktur
sprzedażowych na Tajwanie.
Pierwsza informacja dotycząca dystrybucji
na Tajwanie została podana 15 grudnia
2018 roku, raport 31/2017. Poniżej treść
komunikatu:
Emitent informuje o rozpoczęciu
współpracy z firmą FUHE audio Co. Ltd z
Tajwanu w zakresie sprzedaży zestawów
głośnikowych Pylon Audio na tym rynku.
Strony podpisały umowę dystrybucyjną i
rozpoczęły sprzedaż.
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