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

za miesiąc sierpień 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 31.07. 2012 

od 01.08. 2012 
do 31.08. 2012 

od 01.01. 2012 
do 31.08. 2012 

Przychody ze sprzedaży 10 311,2 1 221,2 11 532,4 

Zmiana w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego 

+12,1% -3,4% +10,3% 

Rentowność działalności operacyjnej 
(marża EBIT) 

7,2% 3,2% 6,8% 

 
Przychody ze sprzedaży w miesiącu sierpniu zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do 
analogicznego okresu roku ubiegłego (niższe o 3,4%), co w sumie daje wzrost przychodów w ujęciu 
narastającym o 10,3% w stosunku do ubiegłego roku.  Biorąc pod uwagę wyłącznie produkty z grupy 
oświetlenia LED (najważniejsza grupa produktów Spółki), sprzedaż sierpnia była wyższa od sprzedaży 
w roku ubiegłym o 13% (50% w ujęciu narastającym). 
 
Poziom marży operacyjnej uzyskanej w miesiącu sierpniu pozwolił zamknąć miesiąc z dodatnim 
wynikiem operacyjnym na poziomie 3,2% i niewielkim zyskiem netto (w sierpniu 2011 roku marża EBIT 
była ujemna i wyniosła -5,8%). Poprawa rentowności netto wynika z przeprowadzonej restrukturyzacji, 
zmian w zarzadzaniu sprzedażą wdrożonych na przełomie roku oraz obniżeniu obciążeń odsetkowych 
w związku z alokacją części pożyczek na poczet objęcia akcji nowej emisji.  
 
 
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. 
 
Przygotowanie oferty do sezonu 
 
Na przełomie sierpnia i września Spółka przygotowuje ofertę na sezon jesienno zimowy 2012/2013. 
Zamówiono szereg nowych produktów, których pierwsze partie zostały zaakceptowane przez klientów. 
Planowane są dalsze zamówienia. Skala zamówień uzależniona jest od popytu na rynku oraz 
możliwości finansowych Spółki.  
 
Zmiana struktury finansowania  
 
Jak informowaliśmy w poprzednich raportach miesięcznych, intencją zarządu jest zmiana struktury 
finansowania Spółki poprzez podwyższenie kapitału, zmniejszenie udziału pożyczek od akcjonariuszy 
w finansowaniu Spółki oraz pozyskanie finansowania bankowego. Spółka jest w trakcie tego procesu, 
który obejmuje: (i) podpisywanie umów objęcia akcji oraz porozumień dotyczących spłat pożyczek lub 
ich zamiany na akcje, z akcjonariuszami będącymi jednocześnie pożyczkodawcami Spółki, (ii) 
składania odpowiednich wniosków i negocjowania warunków finansowania z bankami.   
 
Szybkie zakończenie procesu podwyższenia kapitału i pozyskania finansowania jest istotne dla Spółki 
w kontekście możliwości finansowania większych zakupów w sezonie, tj. głównie w IV kwartale roku.  
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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 

25/2012 14/08/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 

26/2012 27/08/2012 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 

27/2012 28/08/2012 Zgłoszone roszczenia dotyczące akcji Emitenta wobec znaczącego akcjonariusza 

 
 
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 zakończono emisji akcji. Środki pozyskane z poprzednio 
przeprowadzonych emisji akcji zostały w pełni wykorzystane.  
 
O zakończeniu emisji akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej Zarząd poinformuje w trybie raportu 
bieżącego.  
 

 
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 

25/10/2012 Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2012  

 
 


