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

miejsce w okresie objętym raportem 

Zdarzenie produktowe 

Audio Video Show 2016 
W dnia 4-6 listopad 2016 odbyło się w Warszawie Audio Video Show 2016. Emitent prezentował swoje 

produkty w 4 pokojach: 3 pokoje odsłuchowe oraz pokój wystawowy z prototypami oraz nowościami.  

 

Poniżej kilka komentarzy  InfoAudio.pl po odwiedzeniu Pylon S.A. 

1. "(...)W tym roku cztery pomieszczenia, a w każdym z nich zupełnie inny zestaw. Ponownie 

kolumny Pylon prezentowano ze wzmacniaczami firmy Fezz Audio i wiele osób twierdzi, że to 

bardzo udana para. Spostrzegawczy dostrzegli w pokoju Pylon Audio zupełnie nowe kolumny: 

RUBY nie przypominają żadnych, produkowanych do tej pory przez fabrykę z Jarocina... robi się 

ciekawie.(...)" "(...)Kolumny RUBY zostały wyciągnięte niczym królik z kapelusza. Konstrukcja 

była utrzymywana w tajemnicy, a okazją do ich pokazania miała być warszawska wystawa Audio 

Video Show 2016. Ruby są zestawem, w których zastosowano materiał o nazwie Endumax. Pod 

wieloma względami jest to konstrukcja bardzo odważna. Zarówno wzorniczo jak i 

technologicznie, Ruby odbiegają od wszystkiego co do tej pory Pylon Audio produkował.(...)" 

2. "(...)Głośnik nisko-średniotonowy jest autorską konstrukcją Pylon Audio i jest to pierwsza na 

świecie próba zastosowania tworzywa Endumax w audio. Jest on lżejszy od włókna szklanego i 

celulozy, a przy tym znacznie bardziej sztywny. Przetwornik z taką membraną posiada bardzo 

liniową charakterystykę. Być może Endumax będzie stosowany w innych konstrukcjach Pylon 

Audio.(...)" 

3. "(...)Na wystawie pokazano także nowe wersje dobrze już znanych głośników. Dwa miesiące temu 

powiększyła się paleta wykończeń i dodana została możliwość zamówienia frontów w 

wykończeniu na wysoki połysk. Ilość oklein oraz kolorów wybarwień i wykończenia czyni 

jarocińską fabrykę największym obecnie polskim producentem zestawów głośnikowych.(...) 
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Pylon Audio Ruby 

 
Pylon Audio Sapphire i Opal – system kin domowych 
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Pylon Audio Emerald – nowość, cena detaliczna 14.000,00 złotych 

 
Pylon Audio Diamond Monitor – nowość 
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Zdarzenie finansowe 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku. Poniżej podsumowanie raportu za III 

kwartał 2016. 
Tabela numer 1 – Dane porównawcze w ujęciu półrocznym (dane w PLN) 

 

Wykres numer 1 – sprzedaż zestawów głośnikowych (ilość) w ujęciu trzech kolejnych lat  

 

 Stan na 30 września 

2016 

Stan na 30 września 2015 Wzrost % 

Przychody ze 

sprzedaży 

produktów 

własnych  

2.430.774,68 1 520 943,54 60% 

Sprzedaż zestawów 

głośnikowych 

1533 912 68% 
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Wykres numer 2 – przychód ze sprzedaży produktów własnych w ujęciu trzech kolejnych lat 

(dane w PLN) 

 

Tabela numer 2 – dane porównawcze w ujęciu kwartalnym 

 

 01.07.2016 r. - 

30.09.2016 r. 

01 .07.2015 r. - 30.09.2015 r. Wzrost % 

Przychody ze 

sprzedaży 

produktów 

własnych (PLN) 

719 061,45 

 

 

 

 

 

575 130,41 29% 

Sprzedaż zestawów 

głośnikowych 

(szt.) 

408 303 35% 
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Wykres numer 3 – sprzedaż zestawów głośnikowych /kwartał do 

kwartału/

 

 

 

Wykres numer 4 – przychody ze sprzedaży produktów własnych /kwartał do kwartału/ (dane w 
PLN) 
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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 

 

Najważniejszym wydarzeniem w okresie listopad 2016 jest rozpoczęciu długoterminowej współpracy z 

jednym z wiodących europejskich (EU) producentów audio w zakresie produkcji obudów do głośników. 

Realizacja kontraktu rozpoczyna się w grudniu 2016 roku wykonaniem pierwszego zamówienia w ilości 

100 obudów.  

 

Podstawowe informacje o współpracy: 

1. Docelowy określony przez strony roczny poziom produkcji wyniesie do 3000 obudów rocznie; 

2. Przybliżony roczny przychód z tytułu realizacji projektu: 1.250.000,00 zł [słownie: jeden milion dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych] rocznie; 

 

Określony powyżej kontrakt jest efektem wielomiesięcznych prac na rzecz finalizacji projektu.  

 

Emitent między innymi poprzez poniższe komunikaty informował o podjętych działaniach na rzecz 

rozwinięcia współpracy w zakresie produkcji obudów do głośników na rzecz zewnętrznych producentów 

zestawów głośnikowych: 

1. 10/2016 (podstawa prawna art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne) z dnia 05 września 2016 roku; 

2. Raport EBI numer 18/2016 z dnia 30 maja 2016 roku (podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 

3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect".  

 

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem 

Lp. Zdarzenie Numer raportu 

1 PYLON SA (38/2016) Pylon S.A. - 

raport kwartalny za III kwartał 2016 

roku 

Raport EBI 37/2016 

2 Pylon S.A. - raport miesięczny za 

październik 2016 

 

Raport EBI 38/2016 

3. Publikacja Komunikatu 

Aktualizującego nr 3 do 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 18/2016 
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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 grudzień 2016 zostanie opublikowany 16 stycznia 2017 roku. 

Z poważaniem 

 

Mikołaj Rubeńczyk 

Wiceprezes Zarządu 

 

Memorandum 

Informacyjnego 

4. Pylon S.A. - korekta raportu 

kwartalnego za III kwartał 2016 roku 

 

Raport EBI 39/2016 

5. Pylon S.A.: Uchwała Zarządu GPW w 

sprawie wprowadzenia w sprawie 

emisji akcji serii H 

 

Raport EBI 40/2016 

6 Skompletowanie dokumentów 

formalnych i finansowych 

wymaganych przez Ministerstwo 

Rozwoju w celu podpisania umowy o 

dofinansowanie w ramach działania 

2.1.. Zawarcie umów pożyczek celem 

sfinansowania wkładu własnego. 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 19/2016 

7 Pylon S.A. – długoterminowy 

kontrakt na produkcję obudów do 

głośników 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 20/2016 

8 Pylon S.A. – podpisanie umów z Alior 

Bank S.A. w zakresie finansowania 

działalności Emitenta 

Raport ESPI (zgodnie z 

regulacją MAR) 21/2016 


