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RAPORT MIESIĘCZNY
Spółki POLTRONIC S.A. („Emitent”)
za miesiąc luty 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 31.01. 2012

od 01.02. 2012
do 29.02. 2012

od 01.01. 2012
do 29.02. 2012

Przychody ze sprzedaży

2 027,7

1 757,7

3 758,4

Zmiana w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego

+90,1%

+26,9%

+54,4%

Rentowność działalności operacyjnej
(marża EBIT)

11,1%

10,0%

10,6%

Wynik sprzedażowe i poziom rentowności zrealizowany w lutym br. Zarząd spółki ocenia jako dobre.
Wzrost sprzedaży o 26,9% w stosunku do roku ubiegłego (o 54,4% w ujęciu narastającym) jest
konsekwencją prowadzonej polityki handlowej.
Stosunkowo wysoki poziom przychodów, przy utrzymaniu rentowności sprzedaży (marży brutto)
przyczynił się do zapewnienia wysokiej marży operacyjnej, co pozwoliło zamknąć kolejny miesiąc 2012
roku z dodatnim wynikiem netto.
Realizowane wyniki wskazują, że po 5 miesiącach od rozpoczęcia restrukturyzacji i wprowadzenia
nowej polityki sprzedażowo-zakupowej, podjęte działania okazały się słuszne i zakończyły się
sukcesem.
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.

Rozwój rynku żarówek LED
Na utrzymujące się dobre wynik Emitentama wpływ pozycja, którą zajmuje Spółka na rynku źródeł
światła LED, głównie żarówek. Rynek ten dynamicznie się rozwija, na rynku jest coraz więcej
podmiotów rozszerzających swoją ofertę na oświetlenie LED.. Cały rynek oświetleniowy w Polsce
szacowany jest przez GUS na około 3 mld złotych, z czego dziś segment oświetlenia LED stanowi
ciągle niewielki, choć bardzo szybko rosnący fragment.
W portfelu produktów Spółki, żarówki LED cechuje najszybsze tempo wzrostu. Przewidywana
sprzedaż w pierwszym kwartale br. będzie wyższa o 50-60% od sprzedaży tych produktów w
poprzednim, ostatnim kwartale 2011 roku. Zarząd przewiduje, że dalszy wzrost poziomu sprzedaży
źródeł światła LED będzie możliwy zarówno dzięki wzrostowi całego rynku, jak i dzięki poszerzaniu w
nim udziału marki nextec i innych towarów Spółki.
Odejście ze Spółki Pana Piotra Chrobaka
Jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 03 marca br. Pan Piotr Chrobak, będący
założycielem i byłym prezesem zarządu Spółki zrezygnował z pełnienia funkcji w podmiotach
zależnych Spółki w Chinach. W związku z tym Pan Piotr Chrobak przestał być związany operacyjnie
ze Spółką, pozostając pośrednio (poprzez podmiot powiązany) jednym z jej głównych akcjonariuszy.
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Spółka Sino Investment Polska Sp. z o.o. w organizacji posiada 40,91% udział w kapitale zakładowym
Spółki.
W ostatnim okresie Pan Piotr Chrobak reprezentował interesy Spółki wobec dostawców chińskich,
negocjując kontrakty handlowe i dbając o warunki dostaw. W związku z jego odejściem, kontakty z
chińskimi dostawcami przejął Zarząd Poltronic S.A. wraz z pracownikami Spółki oraz spółki zależnej w
Chinach. W ocenie zarządu zmiana ta nie będzie miała istotnego wpływu na parametry dostaw i nie
wpłynie istotnie na warunki zakupów, w tym na terminy płatności, z których korzysta Spółka.

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

ESPI 1/2012

03/02/2012

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

3/2012

14/02/2012

Raport kwartalny za IV kwartał 2011

4/2012
ESPI 2/2012

17/02/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

5/2012

22/02/2012

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

6/2012

27/02/2012

Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012

7/2012

28/02/2012

Raport roczny za 2011 rok

8/2012

02/03/2012

Rezygnacja osoby zarządzającej w podmiocie zależnym

9/2012

02/03/2012

Załącznik do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

10/2012

16/03/2012

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. w dniu
14.03.2012 r.

11/2012

16/03/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca 2012 roku

12/2012

21/03/2012

Przyczyna opóźnienia publikacji raportu bieżącego nr 10/2012

13/2012

21/03/2012

Konsekwencje uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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 inwestorów.
Data
25/04/2012

Rodzaj (opis) zdarzenia
Publikacja raportu miesięcznego za III 2012
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Uwagi

