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TERMIN ZAPISÓW 12.04 - 13.05.2021

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE
RetroCegla.pl to działająca od 2014 r. marka dekoracyjnych okładzin ściennych i elewacyjnych, należąca do Retro S.A.. Swoim Klientom oferuje 
szeroką gamę płytek wykonywanych ze starych cegieł, pozyskanych z historycznych budynków. Emitent prowadzi sprzedaż głównie w modelu 
e-commerce m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.retrocegla.pl. Główny produkt oferowany przez Emitenta, czyli płytka z cegły 
rozbiórkowej, jest od lat wiodącym trendem w wykończeniu ścienno-elewacyjnym przestrzeni publicznych, jak i prywatnych inwestycji. Produkty 
marki Emitenta trafiły już do ponad 10 000 Klientów, głównie w Polsce, ale także w Niemczech, Czechach, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Francji, 
Belgii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, a nawet Japonii.

Proces produkcji cegieł w wykonaniu Retro S.A. to ekologiczny mix recyklingu i upcyklingu starej cegły rozbiórkowej. Jest on oparty o autorski 
sposób obróbki tego surowca, w wyniku czego firma wytwarza produkty o znacznie wyższej wartości.  Jako jeden z pierwszych na polskim rynku, 
Emitent zaproponował kompleksowy system montażu płytek z cegły. Dzięki temu produkty Retro S.A. zostały doskonale przyjęte przez rynek, 
ciesząc się coraz większą popularnością.

MODEL BIZNESOWY EMITENTA
Przyjęty model biznesowy Retro S.A. wynika z potrzeb i przyzwyczajeń 
klienckiej grupy docelowej. Model jest zweryfikowany, powtarzalny 
i skalowalny.

UNIKALNY MODEL PŁYNNOŚCIOWY
Emitent otrzymuje 100% płatności przed realizacją dostawy, zarówno w 
segmencie B2B jak i B2C. Dzięki temu sprzedaje klientowi docelowemu 
szybciej, niż płaci dostawcom, co zapewnia płynność oraz szybką 
realizację zamówienia.

ELASTYCZNOŚĆ
Emitent panuje nad każdym elementem swojej działalności (produkcja, 
montaż, sprzedaż), ale pozostaje elastyczny w zakresie reagowania na 
zmiany w otoczeniu.

SPRZEDAŻ DOŚWIADCZEŃ
Kompleksowość oferty wraz z najwyższej jakości obsługą, powodują, 
że klienci Retro S.A. są w stanie ponieść wyższe koszty produktu.

POZYCJONOWANIE I WIZJA ROZWOJU
Produkty Retro S.A. adresowane są do klientów indywidualnych i firm: developerów, projektantów wnętrz, architektów. Jest to produkt typu 
premium, posiadający cechy spełniające wysokie oczekiwania grupy docelowej. Płytki z cegły adresowane są tym samym do klientów gotowych 
ponieść wyższe koszty na rzecz bardzo dobrej jakości produktów. Od 2021 roku Emitent rozwija się w 3 głównych obszarach: produkcyjnym, 
produktowym i sprzedażowym.

NOWE TECHNOLOGIE
Emitent wdrożył autorską aplikację 
monitorującą produkcję i jej wydajność. 
Najbliższe plany obejmują 
automatyzację i robotyzację linii 
produkcyjnej płytek dekoracyjnych ze 
starej cegły oraz budowę i wdrożenie 
zautomatyzowanej linii do produkcji 
okładzin ścienno-elewacyjnych 
wykonywanych z betonu.

PRODUKT
Bogatą ofertę płytek ze starej cegły, 
Emitent planuje uzupełnić ich 
tańszym odpowiednikiem 
wykonywanym z betonu 
architektonicznego. Produkty te będą 
adresowane na inwestycje, w których 
najważniejszym, kryterium wyboru 
jest cena produktu.

EKSPANSJA
Retro S.A. jest liderem polskiego 
rynku płytek produkowanych z cegły 
rozbiórkowej. Na tym etapie rozwoju 
biznes spółki jest łatwo skalowalny. 
Spółka planuje wykorzystać swoje 
atuty i doświadczenie, szczególnie 
w sprzedaży e-commerce i powtórzyć 
swój sukces na innych rynkach. 
W tym celu Emitent planuje powołać 
dystrybucyjne spółki zależne na 
rynkach zagranicznych, począwszy 
od największego w Europie rynku 
niemieckiego.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE EMITENTA
FIRMA Z PRZYCHODAMI
Wydajne działania marketingowe firmy, przekładają się na 
jej szeroki zasięg oraz adekwatne przychody.

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ 
Zespół Retro S.A. tworzą specjaliści, którzy posiadają 
kompetencje zarówno techniczno-produkcyjne, 
marketingowe, jak i biznesowe.

LIDER RYNKU 
Produkty marki RetroCegla.pl trafiły już do ponad 
10 000 inwestycji na całym świecie. Emitent doszedł 
do momentu, w którym wcześniejszy, przemysłowy 
start-up, jest obecnie skalowalnym biznesem, gotowym 
do ekspansji.

UZNANIE KLIENTÓW 
Wśród swoich klientów, Emitent posiada wizerunek 
profesjonalnej marki z tradycjami. Unikalny proces 
produkcji oraz dalsza automatyzacja i robotyzacja 
gwarantuje klientom kompleksową ofertę w oparciu 
o produkt najwyżej jakości.



PRZESŁANKI INWESTYCYJNE 
Zakładane efekty realizacji strategii rozwoju to wzrost przychodów, 
umocnienie rozpoznawalności marki, osiągnięcie pozycji lidera 
w dziedzinie przemysłowych zastosowań robotyzacji i automatyzacji 
w branży, a przez to obrona i dalsze poprawianie rentowności i skali 
biznesu. W  razie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego 
zamiarem Zarządu jest zadeklarowanie przeznaczania co najmniej 
50% rocznego zysku na dywidendę, począwszy od dywidendy 
za 2023.

Retro S.A. to lider rynku płytek z cegły w Polsce, który aspiruje do 
pozycji lidera rynku płytek z cegły w Europie. Spółka opiera swoją 
sprzedaż głównie na kanale e-commerce. Retrocegla.pl od początku 
jest kreatorem trendów rynku, za którym stara się podążać 
konkurencja.

Emitent prowadzi rentowny i skalowalny biznes (ok. 19% marży 
EBITDA w pierwszym kwartale działalności operacyjnej). Dzięki 
planowanemu powołaniu dystrybucyjnych spółek zależnych na 
rynkach europejskich, Retro S.A. nie tylko zachowa marże 
dystrybucyjne w spółce, ale także zbuduje wartościowe 
przedsiębiorstwa na danym rynku, które lokalni klienci będą 
postrzegać jako firmę ze swojego kraju.

Emitent opiera swoją produkcję o ekologiczne rozwiązania, które 
umożliwiają zmniejszenie generowanych odpadów poprodukcyjnych. 
Produkcja bazuje na popularnym i ekologicznym połączeniu 
recyklingu i upcyklingu starej cegły rozbiórkowej. Rynek takich 
produktów w Europie rośnie jeszcze szybciej niż w Polsce.

Automatyzacją i robotyzacją procesu produkcji płytek dekoracyjnych 
ze starej cegły rozbiórkowej.

Zakupem i uruchomieniem zautomatyzowanej linii do produkcji 
okładzin ścienno-elewacyjnych wykonywanych z betonu.

Rozwojem kanałów sprzedaży, w tym powołanie dystrybucyjnej 
spółki zależnej w Niemczech.

CEL EMISJI
Środki pozyskane z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone 
na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności 
Emitenta, w szczególności z:

PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!Polna Corner, VIII p. ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa 

REGON: 016637802 NIP: 5252199110 KRS: 0000065126
 
Kapitał zakładowy 8 306 691,00 zł w pełni opłacony. 

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B Retro S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. 
Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym 
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji
elektronicznej na stronie internetowej pcdm.pl oraz retrocegla.pl/emisja-akcji/ . Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją,
zostały opisane w dokumencie ofertowym. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

RYZYKO INWESTYCYJNE
Zwraca się uwagę inwestorów, że inwestowanie w akcje może
wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału.
Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych
z niniejszą inwestycją, zostały opisane w dokumencie ofertowym, 
dostępnym na stronie internetowej pcdm.pl oraz 
retrocegla.pl/emisja-akcji/ . Przed podjęciem decyzji o inwestycji 
w akcje, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka.

SZCZEGÓŁY OFERTY

STRUKTURA AKCJONARIATU 
Obecna struktura Akcjonariatu Retro S.A. wygląda następująco: 
Sebastian Pawełczyk - 5O.OOO akcji, Konrad Pawełczyk - 5O.OOO 
akcji. Akcjonariusze, założyciele spółki są w niej aktywni operacyjnie 
i w pełni zaangażowani w jej rozwój. Konrad Pawełczyk zajmuje 
stanowisko Prezesa Zarządu Retro S.A.  
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22 201 11 41 akcje@pcdm.pl
www.pcdm.pl

EMITENT: RETRO S.A.
TERMIN: 12 kwietnia - 13 maja 2021 r.
Liczba Akcji: 45 000 Akcji Serii B
Cena 1 akcji: 89 zł
Zapisy na Akcje: Prosper Capital Dom Maklerski, 
Dom Maklerski Noble Securities S.A
Przydział akcji: 14 maja 2021
Wprowadzenie do ASO: tak


