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

za miesiąc wrzesień 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 31.08. 2012 

od 01.09. 2012 
do 31.09. 2012 

od 01.01. 2012 
do 30.09. 2012 

Przychody ze sprzedaży 11 532,4 1 269,3 12 801,7 

Zmiana w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego 

+10,3% -2,9% +8,8% 

Rentowność działalności operacyjnej 
(marża EBIT) 

6,8% 6,8% 6,8% 

 

Przychody ze sprzedaży w miesiącu sierpniu zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do 
analogicznego okresu roku ubiegłego (niższe o 2,9%), co w sumie daje wzrost przychodów w ujęciu 
narastającym o 8,8% w stosunku do ubiegłego roku.  
 
Spółka utrzymuje poziom marży operacyjnej wystarczający na utrzymywanie dodatniego wyniku netto, 
co świadczy o znaczącej poprawie rentowności i obniżeniu kosztów w stosunku do roku ubiegłego (we 
wrześniu ub. roku bez uwzględnienia skutków restrukturyzacji i zdarzeń jednorazowych poziom straty 
operacyjnej wyniósł -8,1% przychodów).  
 
 
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. 

 
Podwyższenie kapitału i zmiana struktury finansowania  
 
Jak informowaliśmy w poprzednim raporcie miesięcznym, oraz w raportach bieżących (nr 29/2012 z 29 
września br. oraz 30/2012 z 15 października br.) Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego 
poprzez prywatną emisję 4.158.000 akcji serii E.  Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez 
sąd w dniu 11 października br. Celem podwyższenia kapitału była zmiana struktury finansowania 
Spółki, zmniejszenie udziału pożyczek od akcjonariuszy oraz późniejsze pozyskanie finansowania 
bankowego.  
 
Rozpoczęcie sezonu 
 
W branży oświetleniowej IV kwartał i częściowo I kwartał roku są okresem wyższej sezonowej 
sprzedaży. Wyniki sprzedaży września nie wskazywały na znaczący wzrost przychodów w stosunku 
do miesięcy letnich. Obserwowana bieżąca sprzedaż do dnia wydania niniejszego pozwala sądzić, że 
w IV kwartale można spodziewać się wzrostu sprzedaży związanego z sezonowością branży.  
Kolejny sezon jest przyczynkiem do rozwoju. W ofercie Spółki pojawiły się nowe produkty, Spółka 
nawiązuje kontakty z producentami, którzy również oferują nowości. W opinii zarządu, rozpoczynający 
się sezon będzie kolejnym etapem dynamicznego rozwoju rynku oświetlenia LED, który jest obecnie 
najważniejszym rynkiem spółki.  
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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 

28/2012 25/09/2012 Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012 

29/2012 27/09/2012 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii E 

30/2012 15/10/2012 Zarejestrowanie zmian w kapitale Emitenta 

 
 
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. 

 
Celem emisji akcji serii E była przede wszystkim zmiana struktury finansowania Spółki poprzez 
zmniejszenie udziału pożyczek od akcjonariuszy w pasywach (spłata zadłużenia) co zostało 
zrealizowane.  
 
 

 
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 

14/11/2012 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał br.   

26/11/2012 Publikacja raportu miesięcznego za październik 2012  

 
 


