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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O
SPÓŁCE

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

1.1. Informacje podstawowe

1.2. Zarząd spółki

Firma:

Forma  Prawna:

Dane  kontaktowe

Tel./  fax:

Internet:

E-mail:

KRS

NIP

REGON

Mateusz  Jujka

Mikołaj  Rubeńczyk  

Pylon S .A .

spółka akcyjna

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

Zakład produkcyjny/Biuro handlowe :  +48 514 874 591

Siedziba Zarządu Pylon S .A . :  +48 22 451 02 06

www .pylonaudio .pl

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

5272653954

0000386103

142935769

Prezes Zarządu

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.  



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:

Jolanta  Srebnicka

Andrzej  Budasz  

Stanisław  Sobczyński  

Anna  Imra  Sabbatini  

Marzenna  Czerwińska

Oznaczenie  akcjonariusza

PH  „Maks” Sp.  z  o.o.

Mateusz  Jujka

Łączna  ilość  akcji  w

kapitale  akcyjnym

32606910

3 .166 .111

20 ,5% 20 ,5%

11%11%

5 .891 .877

Liczba  akcji  (w  szt.) Udział  w  kapitale

zakładowym

 (w  proc.)

Udział  w  głosach  

(w  proc.)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

1.3. Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie  Rady  Nadzorczej  nie  zostało  określone.  Łączna  kadencja  Rady  Nadzorczej  zostanie

odnowiona  na  najbliższym  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu



1.5.  Przedmiot działalności spółki





2. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁKI

1. Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

zobligowany do składania Radzie Nadzorczej i inwestorom kwartalnych sprawozdań ze

swojej działalności oraz kwartalnych sprawozdań finansowych. 



3. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT
AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
SPRAWOZDANIEM PODEJMOWAŁ W
OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI

1.  Zdarzenia korporacyjno-prawne

Zrealizowanie projektu 2.1
Centrum Badawczo Rozwojowe Pylon S.A.
/grant przyznany przez
Ministerstwo Rozwoju/



Emitent 31 stycznia 2020 roku zakończył finalnie budowę CBR. Rok 2019 to okres
intensywnych i finalnych prac nad nowo-powstałym centrum badawczym. 

Zakupiona infrastruktura zwiększyła możliwości R&D spółki i umożliwiła zwiększenie
oferty Pylon S.A.. Także posiadanie Centrum Badawczo-Rozwojowego umożliwiło
spółce wygranie dofinansowania w ramach projektu Szybka Ścieżka organizowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego zostały zakupione różnorodne
materiały, 28 środków trwałych, między innymi poniższe pozycje:
1. wielkoseryjny sprzęt technologiczny typu CNC; Tokarki;
Plazmy;
2. aparatura badawcza typu zaawansowane programy graficzne
wykorzystujące metodę elementów brzegowych; drukarki 3D i skanery laserowe,
wibrometr laserowy;
3. nieruchomość i budowa praktycznie od zera zakładu CBR o łącznej powierzchni
roboczej 2000m^2;
4. stworzenie pierwszej w Polsce prywatnej kabiny bezechowej o wymiarach 10m na
10m.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 5 584 026,75 PLN

Szybka Ścieżka – grant przyznany przez
Narodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe
Projekt dotyczy zaprojektowania:
Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane
technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały
obudów.

Wartość projektu: 3 451 745,29 zł
Kwota dotacji: 2 498 311,76 zł

Dodatkowe informacje:
Pozyskana dotacja umożliwiła Emitentowi zaangażowanie wybitnych specjalistów
krajowych jak i zagranicznych w celu stworzenia zestawu głośnikowego typu High End.
Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu laboratorium badawczo-rozwojowego
Pylon S.A.. Emitent oprócz skierowania do realizacji swoich specjalistów, pozyskał do
współpracy krajowe autorytety d.s. akustyki. Z zagranicznych partnerów, przy
projekcie pracuje pan Peter Larsen – współtwórca między innymi Seas, Visaton –
legenda na rynku audio /w
szczególności głośniki/.

Projekt jest realizowany od sierpnia 2019. Prace postępują zgodnie z założonym
harmonogramem.



Prowadzony jest proces połączenia z firmą Tonemine sp. z o.o.  produkującą
przetworniki elektroakustyczne używane w produktach Pylon SA. Połączenie wychodzi
naprzeciw umowie inwestycyjnej z EBC Incubator powołującej spółkę Tonemine . W
efekcie procesu połączenia PYLON SA stanie się właścicielem całego majątku
Tonemine sp. z o.o., kapitał akcyjny został  podniesiony o kwotę 1 559 088,70 złotych
poprzez emisję akcji serii T w ilości 15 590 887 sztuk ( w trakcie rejestracji).

Tonemine  Sp. z o.o. – połączenie



Zdarzenia sprzedażowo-produktowe

Emitent realizuje szereg procesów sprzedażowych dotyczących produkcji obudów
głośnikowych na rzecz zewnętrznych firm audio.
Projekty związane z produkcją obudów na rzecz zewnętrznych klientów cechują się dużą
powtarzalnością, seryjnością. 
W roku 2019 zostali pozysakni również nowi Klienci

Obudowy

Zestawy głośnikowe

 Jasper 25 /cena zaczyna się od 20.000,00 PLN/
 Amber MK II /cena zaczyna się od 19.000,00 PLN/

Rok 2019 to przede wszystkim budowa rynku azjatyckiego. Emitent zaczął sprzedawać
swoje produkty do Korea Południowa, Tajwan, Wietnam. 

W roku 2019 Zarząd skupił się na rozbudowie aktualnych linii produktowych oraz
wdrożenie w każdej z nich systemu kinowego 5.0. oraz konstrukcji trzy i pół drożnej. 

Na przełomie 2019/2020 zostały zaprezentowane najdroższe konstrukcje w ofercie marki
Pylon Audio:

1.
2.

Tym samym spółka weszła w segment drogich konstrukcji audio. 

Na kolejnych stronach przedstawiamy wybrane zdjęcia nowej konstukcji - Jasper 25 MK II.



Pylon Audio - Jasper 25



4.Ocena Zarządu z uzyskanych efektów
działalności Spółki.

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

Tabela numer 1 – Dane porównawcze w ujęciu roczny (dane w PLN)

Zarząd Emitenta wskazuje że podjęte działania przyczyniają się do stałego rozwoju spółki co
potwierdzają uzyskane wyniki sprzedażowe i finansowe. 

*na koszty amortyzacji nie wpływa inwestycja w ramach projektu 2.1.. 
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7 500 000 PLN 

5 000 000 PLN 

2 500 000 PLN 

0 PLN 

Przychody netto ze sprzedaży

Amortyzacja*

Zysk (strata) netto

2018

5.104.880,05 zł

417.858,36 zł

275 938,40 zł

2019

4 21

6 032 892,51 PLN

452 137,40 PLN

231 726,00 PLN



5. Plany na 2020 rok. 

6. RYZYKA, NA JAKIE NARAŻONA JEST SPÓŁKA ORAZ SPOSOBY ICH UNIKANIA.

Zarząd Pylon S.A. w roku 2020 realizuje przede wszystkim poniższe cele:
1. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne:
a. Rozwój rynków na którym już jest obecna marka Pylon Audio;
b. Prowadzenie rozmów z partnerami z określonych przez Zarząd rynków zagranicznych jako te
które posiadają duży potencjał prorozwojowy;
c. Zwiększanie wolumenu produkcji obudów głośnikowych dla zewnętrznego klienta. 
d. pozyskanie nowych klientów.;
2. praca badawcze rozwojowe w celu poszerzenia oferty produktowej Pylon S.A. - w szczególności
modeli aktywnych oraz subwooferów;
3. Utrzymanie tempa rozwoju biorąc pod uwagę kryzys wynikający z COVID-19.

27

Obecnie największym zagrożeniem dla funkcjonowania firmy, rynku audio, szeroko rozumianej
gospodarki jest niemający swojego odpowiednika we współczesnej historii kryzys związany z
pandemią koronowirusa. Spółka przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze mimo bardzo
trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Niezwykle trudno jest oszacować skalę, impet jak i
reperkusje związane z trwającym kryzysem. Zarząd w sposób szczególny analizuje sytuację na
rynkach europejskich, azjatyckim i amerykańskim. Weryfikuje każde możliwe zagrożenie
/logistyczne, sprzedażowe/ oraz wyszukuje pojawiających się szans by wyjść z kryzysu
wzmocnionym. 
Nie ulega wątpliwości, że skala kryzysu gospodarczego będzie duża. 

7. ZATRUDNIENIE.

8. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH.

9. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY).

10. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Średnie zatrudnienie w Spółce w 2019 wyniosło  30osób.

Spółka nie nabyła udziałów własnych.

Siedziba spółki mieści się w Warszawie; Zakład produkcyjny w Jarocinie; Centrum badawczo-
rozwojowe powstanie w Zambrowie

Wyniki finansowe Spółki zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31
grudnia 2019 roku. 





Uważamy, że kluczem do doskonałości jest dostarczenie Klientowi najczystszego

dźwięku o wyrazistej barwie, oraz stworzenie zestawu głośnikowego o zauważalnym

designie, w perfekcyjnie przygotowanej obudowie.


