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Załącznik do raportu bieżącego nr 59/2011 
  
 
1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. 
 
W miesiącu październiku rozpoczął się sezon sprzedaży opon zimowych. Odnotowane w tym 
miesiącu przychody ze sprzedaży stanowiły ok. 40% przychodów z okresu styczeń-wrzesień 2011. 
Jest to drugi miesiąc konsolidacji z ASTOR S.A. i stale pracujemy nad uzyskaniem operacyjnych 
efektów synergii. Porównując zeszłoroczne przychody z 10 miesięcy z ORZEŁ S.A. z przychodami 
z 10 miesięcy roku obecnego w Grupie Kapitałowej ORZEŁ S.A. odnotowaliśmy 40% wzrost 
sprzedaży. 

Recykler kontynuował prace związane z ukończeniem etapu inwestycyjnego. Jednocześnie 
uzyskiwany na tym etapie produkt w postaci granulatu był sprzedawany.  Spółka nawiązała również 
współpracę z odbiorcami stali i tekstyliów. 

 
2. Raporty bieżące opublikowane w październiku 2011 r. 
 

RB nr 56/2011 2011-10-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań 10.000 obligacji serii B ORZEŁ 
SA na rynku Catalyst  

RB nr 07/2011 ESPI 2011-10-24 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych  

RB nr 06/2011 ESPI 2011-10-24 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce 

RB nr 55/2011 2011-10-24 Transakcje na akcjach spółki ORZEŁ SA w tym przekroczenie progu 
5% w ogólnej liczbie głosów  

RB nr 53/2011 2011-10-14 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – wrzesień 2011 r.  

RB nr 54/2011 2011-10-14 Raport miesięczny – wrzesień 2011  

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w październiku 
2011r. 
 
W miesiącu październiku trwał proces mający na celu ustawienie maszyn do produkcji granulatu 
tak aby można  było osiągnąć zakładaną jakość produktu w Zakładzie Produkcji Granulatu 
Gumowego w Poniatowej. Na ten cel zostały przeznaczone m.in. środki z emisji akcji serii C.  
 
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w  listopadzie i grudniu 2011 r. 
 
 
W związku z publikacją wyników finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za III kwartał 
Zarząd spółki w dniu 16 listopada w Warszawie zaprezentuje wyniki dla inwestorów 
instytucjonalnych, a 17 listopada w ZPGG w  Poniatowej dla inwestorów indywidualnych. 
 
W czwartym kwartale 2011 roku Emitent spodziewa się zakończyć realizację projektu budowy 
Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego, co umożliwi złożenia końcowego rozliczenia dotacji w 
ramach działania 1.4-4.1. 


