Adres do korespondencji:
Ćmiłów, Ul. Willowa 2-4
20-388 Lublin

tel./fax +48 81 751 80 87
e-mail: info@salon-opon.com
www.orzelsa.com

Załącznik do raportu bieżącego nr 89/2010

1. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
Listopad był miesiącem wzmożonego zainteresowania zakupem opon zimowych poprzez
tradycyjne kanały dystrybucji jakimi są serwisy ogólnomechaniczne jak również poprzez kanały
sprzedaży internetowej. W serwisach odnotowany został duży wzrost zainteresowania usługami
wymiany opon. Pod koniec miesiąca pojawił się problem z dostępnością opon na rynku w
szczególności w podstawowych rozmiarach.
W krótkim okresie czasu rotacja towaru we własnych magazynach jak i u naszych dostawców była
bardzo duża co sprawiło, że przed całą organizacją było postawione nie lada wyzwanie aby w
sprawny i szybki sposób zrealizować zamówienia. Z przyjemnością możemy stwierdzić, że pełne
zaangażowanie pracowników oraz podjęte działania w tym okresie przełożyły się na zadowolenie
Klientów oraz osiągnięcie przychodów wyższych niż wstępnie prognozowane.
Zakończona została współpracę z pracownikami sezonowymi (pracownicy na zlecenie), od grudniu
do rozpoczęcia nowego sezonu Spółka zatrudnia tylko stałych pracowników. Od grudnia będzie
można zaobserwować mniejsze zainteresowanie usługami Spółki w zakresie wymiany opon.
Pozostałe usługi tj. wymiana oleju oraz drobnych napraw nie podlegają sezonowości i obserwujemy
ich stabilny wzrost z miesiąca na miesiąc..

2. Raporty bieżące opublikowane w listopadzie 2010 r.
RB nr 86/2010 2010-11-19 ORZEŁ SA: Złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.1 POIG
RB nr 85/2010 2010-11-18 ORZEŁ S.A.: Informacja o wpływie zaliczki z działania 4.1 z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnych
RB nr 84/2010 2010-11-15 ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik
2010 r.
RB nr 83/2010 2010-11-15 ORZEŁ S.A. Raport miesięczny - październik
RB nr 82/2010 2010-11-15 ORZEŁ SA: Raport kwartalny – IIIQ 2010
RB nr 81/2010 2010-11-04 ORZEŁ S.A.: Informacja o wpływie rozliczenia końcowego z działania
1.4 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków
unijnych

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w listopadzie
2010r.
Spółka w listopadzie nie realizowała żadnych celów emisyjnych.
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4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w grudniu 2010 r. oraz styczniu 2011 r.
W związku z emisją akcji serii D do końca roku planowane jest zarejestrowanie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki z 6.753.333 PLN do 7.878.888 PLN, Spółka czeka na decyzje z
Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie.
Do końca roku Spółka oczekuje na środki z PARP w ramach działania 1.4-4.1 PO IG w kwocie
ponad 5 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane do realizacji inwestycji w linię technologiczną do
produkcji granulatu. Na przełomie roku zostaną sprowadzane do fabryki pierwsze elementy linii
technologicznej, zdecydowana ich większość będzie sprowadzona pod koniec stycznia. W
przypadku wystąpienie opóźnień związanych z otrzymaniem zaliczki możliwe są opóźnienie w
dostawie linii, co może przełożyć się na dalsze opóźnienia w uruchomieniu fabryki.
Kolejny "Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów" odbędzie się 04.01.2011 r. 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"
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