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Integralnymi załącznikami do niniejszego raportu rocznego za okres 2019 są: Sprawozdanie
finansowe za rok 2019, Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019 oraz Sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego".
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O
SPÓŁCE

1.1. Informacje podstawowe
Firma:

Pylon S.A.

Forma Prawna:

spółka akcyjna

Dane kontaktowe

Siedziba Zarządu Pylon S.A.: Warszawa 00-844,
ul. Grzybowska 80/82 lok. 120, budynek Kolmex.
Oddział Pylon S.A. zakład produkcyjny: Jarocin
63-200, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Tel./ fax:

Zakład produkcyjny/Biuro handlowe: +48 514 874 591
Siedziba Zarządu Pylon S.A.: +48 22 451 02 06

Internet:

www.pylonaudio.pl

E-mail:

biuro@pylonsa.pl, relacje.inwestorskie@pylonsa.pl

KRS

0000386103

NIP
5272653954
Wykres numer 1 – przychód w ujęciu czterech
kolejnych lat (dane w PLN)
REGON

142935769

1.2. Zarząd spółki

Mateusz Jujka

Prezes Zarządu

Mikołaj Rubeńczyk

Wiceprezes Zarządu

Wynagrodzenie Zarządu określane w drodze Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/01/. Wynagrodzenie z tytułu
powołania wynosi 6.000 złotych na każdego z członków. Prezes Zarządu Mateusz Jujka jest
akcjonariuszem Spółki od 2012 roku. Wiceprezes Zarządu Mikołaj Rubeńczyk jest Prezesem Zarządu Ph
„Maks” Sp. z o.o. będącej akcjonariuszem Emitenta.
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1.3. Rada Nadzorcza

Jolanta Srebnicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrzej Budasz

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Sobczyński

Członek Rady Nadzorczej

Anna Imra Sabbatini

Członek Rady Nadzorczej

Marzenna Czerwińska

Członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej nie zostało określone. Łączna kadencja Rady Nadzorczej zostanie
odnowiona na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1.4. Akcjonariat
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco:
Oznaczenie akcjonariusza

Liczba akcji (w szt.)

Udział w kapitale

Udział w głosach

zakładowym

(w proc.)

(w proc.)

PH „Maks” Sp. z o.o.

5.891.877

20,5%

20,5%

Mateusz Jujka

3.166.111

11%

11%

Łączna ilość akcji w

32.606.910

kapitale akcyjnym
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1.5. Przedmiot działalności spółki

7

8

2. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁKI

1. Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cel

Zwyczajne oraz Nadzywaczajne
Walne Zgromadzenie

Przyjęcie sprawozdania finansowego,
podział zysku, absolutorium dla zarządu i
rady nadzorczej. Akceptacja bądź odrzucenie
kluczowych działań firmy.

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawowała stałą kontrolę nad działalnością Zarządu Emitenta.

3. Działalność Zarządu.

Członkowie Zarządu prowadzili sprawy Spółki i reprezentowali ją samodzielnie. Zarząd był
1. Zgromadzenia
zobligowany
do składaniaAkcjonariuszy.
Radzie Nadzorczej i inwestorom kwartalnych sprawozdań ze
swojej działalności oraz kwartalnych sprawozdań finansowych.
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3.Wyniki finansowe
Zarząd Emitenta wskazuje że podjęte działania przyczyniają się do stałego rozwoju spółki co
potwierdzają uzyskane wyniki sprzedażowe i finansowe.
Tabela numer 1 – Dane porównawcze w ujęciu roczny (dane w PLN)
2018

2019

Przychody netto ze sprzedaży

5.104.880,05 zł

6 032 892,51 PLN

Amortyzacja*

417.858,36 zł

452 137,40 PLN

275.938,40 zł

231 726,00 PLN

Zysk (strata) netto

Wykres numer 1 – przychód w ujęciu czterech kolejnych lat (dane w PLN)
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Pylon S.A. – wybrane wyniki finansowe
w tys. Zł
rok 2018
Przychody ze sprzedaży

w tys. EUR kurs 4,2585

rok 2019

rok 2018

rok 2019

5 104,88 zł

6 032,89

1201,15

1 416,67

Zysk (strata) ze sprzedaży

434,26 zł

460,51

102,18

108,14

Zysk
(strata)
na
działalności operacyjnej

506,92 zł

811,90

119,28

190,65

Zysk (strata) brutto

330,54 zł

315,86

77,77

74,17

Zysk (strata) netto
Przepływy
pieniężne
netto z
działalności
operacyjnej
Przepływy
pieniężne
netto z
działalności
inwestycyjnej
Przepływy
pieniężne
netto z
działalności
finansowej
Przepływy
pieniężne
netto razem

275,94 zł

231,73

64,93

54,42

1792,45

1 795,92
421,75

421,72

-704,77

-292,56

98,18

-90,85

-184,84

38,44

32767,16

3 573,14

1707,22

1 937,61

-2995,27

417,26

-1 245,88

-386,39

-785,55

163,70

13 926,04

15 216,23

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

7 255,69

8 251,31

Kapitał (fundusz) akcyjny

3 232,123

3 260,69

767,22

765,69

6670,34

6 964,92

1569,49

1635,53

Aktywa razem

Kapitał własny

4. ŁAD KORPORACYJNY

Lp.

Zasada

Tak/Nie/Nie
dotyczy

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
efektywną politykę informacyjną, zarówno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
użyciem
nowoczesnych
technologii,
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz
szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając
w jak najszerszym stopniu z tych metod,
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z
inwestorami
i
analitykami,
umożliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie
internetowej.

Nie

2

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i
perspektyw
spółki
oraz
sposobu
jej
funkcjonowania.
Spółka
prowadzi
korporacyjną
stronę
internetową i zamieszcza na niej:
Podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa)
Opis działalności emitenta ze wskazaniem
rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje
najwięcej przychodów
Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
określeniem pozycji emitenta na tym rynku
Życiorysy zawodowe członków organów spółki

Tak

Tak

3.6

Powzięte przez zarząd, na podstawie
oświadczenia
członka
rady
nadzorczej,
informacje o powiązaniach członka rady
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
spółki,
Dokumenty korporacyjne spółki

3.7

Zarys planów strategicznych spółki

Tak

3.8

Opublikowane prognozy wyników finansowych
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do
tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie
publikuje)
Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących
się w wolnym obrocie

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.9

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

Nie dotyczy

Tak

Komentarz

3.10

Dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje
Inwestorskie oraz kontakty z mediami

3.11

Skreślony

3.12

Opublikowane raporty bieżące i okresowe

Tak

3.13

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat walnych
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i
analitykami oraz konferencji prasowych
Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych
zdarzeń
skutkujących
nabyciem
lub
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
uwzględnieniem
terminów
oraz
zasad
przeprowadzania tych operacji. Informacje te
powinny być zamieszczane w terminie
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów
decyzji inwestycyjnych
Skreślony

Tak

3.14

3.15
3.16

3.17

3.18
3.19

3.20
3.21

3.22

Tak

Nie dotyczy

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami
na zadawane pytania
Informację na temat powodów odwołania
walnego zgromadzenia, zmiany
Terminu lub porządku obrad wraz z
uzasadnieniem
Informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
Informacje na temat podmiotu, z którym spółka
podpisała umowę o świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem
nazwy, adresu strony internetowej, numerów
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej
Doradcy
Informację na temat podmiotu, który pełni
funkcję animatora akcji emitenta
Dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
Skreślony

Nie dotyczy

Informacje zawarte na stronie internetowej
powinny być zamieszczane w sposób
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.
Emitent powinien dokonywać aktualizacji
informacji
umieszczanych
na
stronie
internetowej. W przypadku pojawienia się
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia
istotnej zmiany informacji umieszczanych na

Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie

Nie
Tak
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5

6

7

8

9
9.1

9.2

10

11

12

stronie internetowej, aktualizacja powinna
zostać przeprowadzona niezwłocznie
Spółka
prowadzi
korporacyjną
stronę
internetową, według wyboru emitenta, w języku
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i
okresowe powinny być zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym języku,
w którym następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.
Spółka
powinna
prowadzić
politykę
informacyjną ze szczególnym
uwzględnieniem
potrzeb
inwestorów
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją
stroną korporacyjną powinna wykorzystywać
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji
inwestorskich
znajdującą
na
stronie
www.GPWInfoStrefa.pl
Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy,
celem
umożliwienia
mu
prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym
Doradcą
W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie,
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie
dla wykonywania przez Autoryzowanego
Doradcę
swoich
obowiązków,
emitent
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Autoryzowanego Doradcę.
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i
informacji niezbędnych do wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy
Emitent przekazuje w raporcie rocznym
Informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń wszystkich członków
zarządu i rady nadzorczej,
Informację
na
temat
wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta
usług w każdym zakresie.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyć
w
obradach
walnego
zgromadzenia w składzie umożliwiającym
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
współpracy Autoryzowanego Doradcy,
powinien organizować publicznie dostępne
spotkanie z inwestorami, analitykami i
mediami.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
emisji akcji z prawem poboru powinna
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak
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14

15

16

ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem
ustalenia
prawa
poboru,
w
terminie
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w
których ustalane są prawa akcjonariuszy
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta
od akcjonariusza posiadającego, co najmniej
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w spółce informacji o
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 par
3 KSH, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany w
związku z organizacją i przeprowadzeniem
walnego zgromadzenia. Zasada ta ma
zastosowanie
również
w
przypadku
upoważnienia
przez
sąd
rejestrowy
akcjonariuszy do zwołania NWZ na podstawie
art. 400 par 3 KSH
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone,
aby czas przypadający pomiędzy nimi był
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać
tylko takie warunki, których ewentualne
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa
do dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport
miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• 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,
•
zestawienie
wszystkich
informacji
opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem
• informacje na temat realizacji celów emisji,
jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
miejsce w okresie objętym raportem,
• 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

Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tak

Uważamy, że kluczem do doskonałości jest dostarczenie Klientowi najczystszego
dźwięku o wyrazistej barwie, oraz stworzenie zestawu głośnikowego o zauważalnym
designie, w perfekcyjnie przygotowanej obudowie.

