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Załącznik do raportu bieżącego nr 83/2010 

 
 
1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. 
 
W październiku 2010 roku w związku z zapowiadanymi przez synoptyków opadami śniegu 
rozpoczną się sezon zimowy. Rozkłada się on w czasie dzięki czemu Spółka może łatwiej i bez 
ponoszenia znaczących dodatkowych kosztów zrealizować więcej przyjętych zamówień od 
klientów detalicznych. Dodatnie temperatury ułatwiają również prowadzenie remontów obiektu pod 
Zakład Produkcji Granulatu Gumowego. 
 
2. Raporty bieżące opublikowane w październiku 2010 r. 
 
RB nr 80/2010 2010-10-28 Informacje w związku z emisją akcji serii D 
RB nr 79/2010 2010-10-26 Zakończenie subskrypcji akcji serii D 
RB nr 78/2010 2010-10-20 ORZEŁ S.A.: Informacja o wpływie ostatniej transzy środków z 
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków 
unijnych 
RB nr 17/2010 ESPI 2010-10-13 ORZEŁ SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 
Spółki 
RB nr 16 ESPI 2010 2010-10-08 ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji 
poufnych 
RB nr 15 ESPI 2010 2010-10-08 ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji 
poufnych 
RB nr 75/2010 2010-10-02 ORZEŁ SA: Podpisanie umowy inwestycyjnej 
 
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w październiku 
2010r. 
 
Spółka zrealizowała w październiku  2010 r. następujące cele emisyjne: 
- w październiku trwały roboty budowlane w nieruchomości zlokalizowanej w Poniatowej celem 
dostosowania obiektu do produkcji granulatu gumowego. 
 
 
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w listopadzie i grudniu 2010 r. 
 
W związku z emisją akcji serii D do końca roku planowane jest podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki z 6.753.333 PLN do 7.878.888 PLN 
 
Kolejny "Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów" odbędzie się 07.12.2010r. w siedzibie Spółki. 
Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype. 
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej 
www.orzelsa.com w zakładce " Relacje Inwestorskie" 


