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RAPORT MIESIĘCZNY 
Spółki POLTRONIC S.A. („Emitent”) 

za miesiąc czerwiec 2012 roku 
Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r.  

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” oraz polityką informacyjną przyjętą przez Zarząd Emitenta 

 
 
I. Wybrane informacje finansowe  
 
Zgodnie z polityką informacyjną przyjętą przez Zarząd Spółki, w raportach miesięcznych podawane są wybrane dane finansowe 
za okres objęty raportem (w ujęciu miesięcznym i narastająco). Przedstawione poniżej dane mają charakter wstępny i cząstkowy, 
a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona 
w raporcie kwartalnym.  
 

Pozycja  [w tys. złotych] 
od 01.01. 2012 
do 31.05. 2012 

od 01.06. 2012 
do 30.06. 2012 

od 01.01. 2012 
do 30.06. 2012 

Przychody ze sprzedaży 7 854,3 1 149,4 9 003,7 

Zmiana w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego 

+16,7% -25,3% +10,3% 

Rentowność działalności operacyjnej 
(marża EBIT) 

8,4% 1,6% 7,6% 

 

Realizując przychody na poziomie powyżej 9 mln złotych, Spółka zamyka pierwsze półrocze z 
wynikiem o ponad 10% wyższym, niż w roku ubiegłym.  Niższy poziom sprzedaży w miesiącu czerwcu 
wynika z trendów sezonowych w branży oświetleniowej, silniej widocznych w 2012 roku ze względu na 
gorszą koniunkturę gospodarczą.  
 
Spółka zrealizowała dodatnią marżę operacyjną w miesiącu w wysokości 1,6%, co z jednej strony jest 
wynikiem kontroli kosztów, z drugiej strony wynikiem większego udziału produktów o niższych 
marżach (w tym akumulatorów) w strukturze sprzedaży.  
 
Zrealizowane wyniki pozwalają Spółce zamknąć kwartał oraz półrocze zyskiem netto na poziomie 
wyższym od wyników roku ubiegłego. Szczegółowe wyniki finansowe zostaną podane do wiadomości 
w raporcie okresowym, którego termin publikacji przewidziano na 14 sierpnia br.    
 
II. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu 
 
W niniejszym punkcie przedstawiono informacje na temat najważniejszych zdarzeń w Spółce oraz tendencji i zdarzeń w jej 
otoczeniu, które w ocenie Zarządu mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
Spółki. 
 

Koniunktura na rynku oświetleniowym i elektrotechnicznym 
 
Jak informowała Spółka w poprzednim raporcie miesięcznym, na rynku oświetleniowym w okresie 
letnim obserwuje się niższą sprzedaż (w tym żarówek LED). Na sytuację tę ma niekorzystny wpływ 
pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce. Utrzymująca się niechęć dystrybutorów do 
budowania zapasów oraz mniejsza sprzedaż na rzecz klientów docelowych wpływa ujemnie na poziom 
przychodów. Spółka utrzymuje stały kontakt ze swoimi klientami na bieżąco dostarczając produkty i 
utrzymując swoje miejsce na rynku. Poprawa koniunktury powinna nastąpić na przełomie trzeciego i 
czwartego kwartału br.  
 
Przygotowywana prywatna emisja akcji  
 
Jak informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 30 maja br. oraz poprzednim raporcie 
miesięcznym, Spółka prowadzi prywatną subskrypcję nie więcej niż 5.000.000 akcji serii E, której 
celem jest zasilenie kapitału obrotowego Spółki, wprowadzenie do oferty nowych produktów i 
poprawienie struktury finansowania.  O zakończeniu i wynikach subskrypcji Spółka będzie informować 
w trybie raportu bieżącego. 
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III. Wykaz informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego 
 
Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich opublikowanych przez Spółkę informacji w trybie raportu bieżącego w okresie od 
początku miesiąca, którego dotyczy raport do dnia jego publikacji. 

 

Numer Data Treść raportu 

23/2012 25/06/2012 Raport miesięczny za miesiąc maj 2012 

 
 
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 
Informacje na temat realizacji celów emisji akcji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym 
niniejszym raportem. 

 
W okresie objętym raportem, nie dokonywano emisji akcji. Środki pozyskane z poprzednio 
przeprowadzonych emisji akcji zostały w pełni wykorzystane.  
 

 
V. Kalendarz inwestora 

 
Informacje na temat planowanych zdarzeń, w okresie bieżącego i następnego miesiąca, które dotyczą Emitenta i mogą być 
istotne z punktu widzenia interesów. 

 

Data Rodzaj (opis) zdarzenia Uwagi 

14/08/2012 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2012  

27/08/2012 Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2012  

 
 


