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zarzqd zakładów ,,Lentex,, s'A'z siedzibą W Lub|ińcu, działajqc W oparciu o art' 65 ustawy
z dnia 29 |ipca 2oo5 roku o ofercie pub|icznej, przekazuje do pub|icznej wiadomości Wykaz
informacji prfekazanych do pubIicznej wiadomości W 2011 roku.

Rapońv bieżace:

Nr raportu bieżące8o Termin publikacji Tytuł raportu
or/2oL7 03.01.2011 Wniesienie aportu
02/2OL7 o7.01.2071 Zbycie akcjiwłasnych
03/2017 12.01.2071 lnterpretacja przepisóW W sprawie podatku

dochodowego od akcji skupionych w celu
umorzenia

0Ą/2017 13.01.201r Parafowanie umowy z Ministerstwem Skarbu
Państwa

os/2011 25.01.2011 Terminy rapońów okresoWych w roku 2011
06/2017 25.01.2011 zawieszenie w czynnościach członka Zarfądu
07 /2017 28.01.2011 Wstępne WYnikiza g.udfień 2010 r.
07 /2Or1 31.01.2011 Wstępne wynikifa 8rudzień 2010 r'- korekta
08/2071 77.O2.2011 Zbvcie akcjiwłasnych
09/zort 77.O2.2011 WYnik negocjacji ze związkami Zawodowymi

,,Gamrat,, WJaś|e
10/2071 11.02,2011 RezVgnacja Pref esa zarządLl

t7/207L 2t.02.20r1 Wartość zBłożonych Iokat

12/2011 01.03.2011 Podoisanie umolw z Biurem Maklerskim
13/2071 0r.03.20r1 Wygaśnięcie umowy przedw5tępnej
14/2A71 11.03.20LL Strategia akwizycl i  Gamratu
1.5/2071 11.03.2011 Powołanie Prezesa Zarzadu
16/2071 22.O3.2017 WVkaz raportów pub|jkowanych W roku 2010
r7 /2071 ot.04.20Lr P.7ydział Warrantów subskrypcyj1vch 5eri: A
la/2071 Ll.04.207L Powołanie cztonka zarfqdu spółki i

okreś|enie Iiczby członkóW zarządu
19/2071 14.O4.2077 Zawarcie znacracej umowv
20/20rr f0.o4.2072 Powo|anie członka zarf qdu. uzupełnienie

do raPortu
21/2071 f7.04.2011 ZWołanie Zwyczajnego WaIne8o

ZBromadzenia Akcjonariusry
2f/2017 24.O4.207r zmiana w porządku obrad ZWZA oraz

projekty uchwał z8łosfone przez
Akcjonariusza

23/2017 2a.oĄ'2071 zmianV W składfie za.ządu
24/fot1. 29.O4.2411 Rekomendacja zarządu dotyczqca podf iału

zysku
24/2OL7 f9.oĄ.2o7I Rozszerzenie składu Zarzqdu . powo|anie

czlonka Zarządu spólki
26/201L 29.0Ą '2a1I Powo|anie członka Zarzqdu - uzupełnienie

do rapoatu



I
t

27 /2011
28/f011 06.05.2011
29 /2011

of .0s.2011 RefYgnacja cz|onka Zaru qdu
Ito

'  a /.o5.2011 W1 io ) e I  AL r j o  . a . - s 7d  o  z - n i d1ę  ń  po |  ' . ] d |  |
Z d w i . d o - n  e  , , p  o  o r . f \ n o n i  I  d p .  \ - i i  r  U O f ' K

obrad ZWZA
30/forl
37/2011

3L/20L1

32/2011"

33/20L1.
34/20LL
35/20LL

36/20LL
3 t  /2AL r
3a/2411

39/20LL

4A/2A1L

53/2A1L

tzos-nit
20.45.2011 spełnienie się WarunkóW umowy

oświadczenia cz|onków RadV Nadzorcze

!"']€$!E9j\!llr!y!ly!! j" q!!!]|I

spełnienie 5ię WarUnkóW umowy
warunkowej- korekta ra portu

In{o.maLjd do.y./q(a,  abef p ie.7". :d uIroWV

fakupu 85 % akcj i  Spółki Gamrat W ] aś|e

Ref Vgnacja o50by nadf orującej emitenta
UchWały podjęte na WZA ,, Lentex,, S'A'  W

dniu f5 rnaja 2011 r. _ ..
_.r!!ty]{j!19!r'. !!a"r

Zawarcie znacracei um

RB nr 41/2011 szacunkowe dane

Akcjonariu5ze posiadajqcy co najmn]ej 5 %

s7d.L lnt  ow. d"I  e 5p ' ,eda,v /  |5 ' 'CĄ\ lRAT
s'A' w Jaśle

Korekta do
sprfedazy

0r.07.2011

GAMRAT 5'A' (korekta sprfedaż
w [m  n ]PLN )

Nabycie znacz4ceBo pai ietu d|.c

Zbycie rnacznego pakietu akcj i
l - lstanowienia zastawu rejestrowego

Zawarcie znaczqcych umóW przez Spółkę
zalefnq

lnformacja dotyczqca rea izacj i  sprf edaży
spółk] fa |eżnej , ,GAM RAT,, S'A'  W cferwcu

2OII r.
Ustanowienle rastawu rejestrowego

Nabycie akcj i  emitenta prf ez jednostkę

fo.a5.2011

23.45.fOI1

24.45.2011
25.a5.zor1
25.45.201L

25.45.f011
25.45.2011
25.05.2011

,1 .A5 2011

30.05.2011
4y2411

4!241r

4Z/241r
42/2411

Ę/fa:.:l

aa/)t111

4s/rcil.r

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011
06.06.2011

06.06.2011

Nabycie znaczącego pakietu akc]. i '  korekta
pisma Akclonariusfa

Nabycie znaczqcego pakietu akcj i .  korekta
pi!ma Akclonariusra

f inansowe cAMRAT S.A.za maj 2411
podmiotu uprawnionego do badanla

rawozdania f inansowego
Rada Nadrorcza - aktual iu acja informaci i

l lstanowienie zastawu rejestrowego
Nabycie rnacznego pak etu af cj i

09.06.2011
10.06.2011

10.06.2011
14.06.'rlr
17 .06.fA7t

46/2AL1
47 /2AL1
4a/2A11

2A.06.2011
21.06.f071

s1/2Ar1 01 07.2011

sz/2a11

49/2411
5A/2A11

04.07.foII
08.07.2011s4/2A11

za efną



It w
ss/zou 7f .o7 .2011 Nabycie akc.j i  emitenta

faIefnq
e|.." ' F"d"".tkę ]

12.At .2077

B.41 .2011st /f01L

14.Al .2011

s6/f0r1

58/201L 14.At.2O11

sr/ra1i-- l :1tat.ro1l

Wyn i k l f i n an sowe , ,GA

- czerwieę.2o-
Nabycie akcj i  emitenta I

Nabycie akcj i  emilenta I

- za|eż|ą
Nabycie akcj i  emltenta I

za efna

\4 RAT" S.A. ZA

i , '" ' l"lno'tę

;'; 'r."d""nkę

60/2ALL 15.O1.2017 Nabycie akcj i  emitenta prf ez jednostkę

za efna

61/2A1L 2r.ot.)471 Program skupu akc]i własnych
62/fAlr f2.o7.2411 NabYcie akcj iwła5nych

63/2A11 f7.o7.2411 NabYcie akcj iwła5nych

64/2A11 28.07.2411 Nabvcie akcj iwłasnYch

65/2011 28.07.241r NabYcie znaczqcego pakietu akcj]

66/20LL 29.Ot.2011 Nabvcie akcj iwłasnYch

67 /2011 29.O7.2011 Nabycie akcj iwlasnych

68/2011 01.08.2011 Informacja dotyczqca reaIizacj i  5prf edażY
Spo , l i  / r l e / r a i . .GAMRAT  5  A  w  hp ru  20 i l

69/20LL 05.08_2011 ZaWarcie fnaczacej umo

1O/20LL 12.44_2011 Wyn ik i  f inansowe ,,GAM RAI' S.A. za l ip iec
fA7 l  r  '

J r/f01L 16.08.2011 Ro1 , ' e ' / p r i P  s | ] ddu  Zd ' l 4 du  o r a '  powoJon i e
nowych cztonkóW Zarfad!]

72/20LL 16.08.2011 Nabycie przez spó|kę uaIeźnq fnacznego

- pakietu akqi

t3/2471 24.O7 .fA7r Ustanowienie hipoteki umownejłącu nej w
zwiąfku z umoWą kredytową z dnia 12 majŹ

2011 r .

7 4/2011 2s.08.2011 Podpisanie Umowy zastawu reiestroweSo
przez spółkę fa eżnq

t 5/2011.

16/2011
]t/2011

01.09.2011

u.og.M
02.09.2011

lnformacja dotycf ąca real i f  acj i  5przedaży
spó|ki zaIeżnej , ,GAM RAl, s-A, w sierpniu

Nabycieakcj iwlasnych .. ._
Naby+ akci iwlasnych

18/2011 06.09.2011 Nabycie akcj iwlasnych

79/2011 o1.49.2011 Nabv e  aKc asnvch
ao/2a1-1

a- s"t/rc;'r 
'

a- sr/rcr.t

08.09-2011
09.09.2011
09.09.2011

vbJ!Ęj!!rl!l!! . .
!3!y!Ęq!ql!l!!!y.h'
Nabycie akcj iwlasnych

83/2Arr 72.09.2011 Wyniki f inansowe GAMRAT s.A' za sierpień
20771r.

84/2011 13.09.2011 Nabycie akcj iwlasnych
14.O9.2011 Prog'rof a wynikóW f inansowych spó|ki



zaleźnej ,,Gamrat,, s'A' W Jaś|e
86/2u71 .74.09.2017 Nabycie akcj iwlasnych
a7 /2Or7 74.O9.207I Nowy program skupu akcjiwlasnych
88/2071 15.09.2011 Nabycie alcj iwlasnych
89/2A t 7 16.O9.2071 NabYcie akcjiWłasnYch
90/2071 17.O9.2O71 Nabycie akcjiwłasnych
9r/2011. 19.09.2011 U5tanowienie zastawu rejestrowego -

informacja ze spółki zaIeżnej
92/2017 20 09.2011 Nabycie akcj iwła5nych
93/201.1 21.O9.2011 NabYcie akcj iWłasnvch
94/201L 22.O9.20L1 Nabycie akcj iWłasnych
9S/2017 23.09.2011 Nabycie akci iwłasnVch
96/2011 24.49.20L1 Nabycie akcj iwłasnych
91/20IL 24.09.207L Nabycie przez spółkę zaleźną ,,GAMRAT,, s.A.

znaczące8o pakietu akcjispótki P|ast'Box
sA

98/2011 27.O9.2011 Nabycie akcj iwłasnYch
99/201.! 27.O9.2011 spłata zobowiqzań wobec Alior Bank s-A. -

informacja od spólkiza|eźnej (raport nr
99/20t 1)

7OA/201I 28.09.2011 NabYcje akcj iwłasnYch
LO!20rr 29.O9.2011 Nabycie akcj iwlasnych
1O2/2077 30.09.2011 Nabycie akcJiwlasnych
703/2A7t 30.09.2011 Nabycie akci iWłasnVch
L04/201I 01.10.20.t1 Informacja dotycząca sprzedaży spółki

za|eźnej ,,GAMRAT', s.A- we wrześniu 2011 r'
los/2OL1 04.10.2011 NabVcie akcj iwlasnych
106/2oI7 0s.10.2011 Nabycie akcjjwłasnych
1O1/2011 06.10.2011 Nabycie akci iWłasnych
lOA/2011 06.10.2011 Inwestycja w akcje LENTTX S.A.
7O9/2011. o7.70.2011 Nabvcie akcjiWłasnvch
11A/20LI 08.10.2011 Nabycie akcjiwłasnYch
1-11./2O1r 17.10.2011 Nabvcie akci iwłasnvch
71.2/2077 11.10.2011 Pl lekroczenie przez spó|kę f aIeżnq, 'Gamrat,,

s 'A'  udziałU ponad 10 % o8ó|nej I iczby
głosóW na WZA spó|ki PIast-Box s.A.

773/2011 12.IO.2071 Nabycie akcjiwłasnYch
L74/2011. 12.10.2011 Wynikj f inansowe GAMRATs'A. za wżesień

2O7I r.
775/fO71, 13.10.2017 Nabycie akcj iWłasnych
776/2077 13.10.2011 ReaIifacja prognozy wynikóW f inansowych

spółkiza|eżnej,,Gamrat' '  s.A' za ||| kwartał
ZOIL r.

'1.1,7 
/2oII Ią'1o'zo17 Nabvcie akci iwtasnvch

778/2011 15.10.2011 PoWolanie czIonka zarządu
rL9/2077 11.70.207L Komunikat o rwoianiu Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
r2o/2411 14.74.2011 Nabycie akcjiWłasnych



Itex"
727/f011, 19.10.2011 Nabycie akcj iWłasnych
122/201L .20.10.201r Nabycie akcjiWłasnych
123/2Ot 1 20.10.2017 Rejestracja podWyżsf enia kapitału

zakładowego oraf pod2iale (spl icie) akcji
spólki Zakłady Lentex s.A.

124/2O1L 27.70.2071 Nabycie akc.ji Własnych
rzs/2411 25.10.2011 Nabycie a kcji wtasnych
1f6/2011 26.L0.2011 Pro]'ekty Uchwał na NwZA,,Lentex,, s'A'
I27 /2O7I 27.10.207\ Nabycie akcj iwłasnych
DA/201.1. 03.11.2011 Informacja dotycząca Uchwał podjętych

prf ez spółkę zaIeżną,,Gamraf, s'A' W laśle
na Nadzwycrajnym Walnym zgromadzeniu

Akcjonariuszy
129/207t 03.11.2011 Informacja dotycząca rea|.zacji sprzedaży

spó|ki zależnej ,,GAMRAT,, 5.A. W
październiku 2011 r'

130/2O11 09.11.2011 Komunlkat o odwołaniu Nadzwyczajne8o
Walnego ZBromadzenia rwo'anego na dTiei

21.7L.2O11t.
137/2011 09.17.fO77 Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego

Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy
L32/201.1. 10.11.2011 Wyniki f inansowe GAMRAT S.A. za

październik 2011 r.
L33/2011 15.11.2011 Nabvcie a kci i wtasnvch
1a4/f0r1 L5.11.2011 spłata zobowiązań wobec BRE sA-

informacja od spółkj zaIeżnej
L3s/201.1. 16.11.2011 Nabvcie akci iwlasnvch
L36/20L1 16.1r.2011 sp|ata zoboWiqzań wobec BRE sA i

podpisanie nowej umowy kredytowej -
informacja od spółki f aIeżnej

137 /fOIl 16.11.2011 Podpisanie nowej umowy kredytowej -
informacja od spółki f a|eźnej

738/2Or7 16.17.20L7 zmiana po.zqdku obrad Nadf wyczajnego
walnego Zgromadrenia Akcjonariuszy

ZaktadóW,,Lentex,, s'A'
739/2O11 17.1r.2011 Korekta Skonsolidowanego. rozszerzonego

raponu kwartalnego /a l l l  kwartal 70 | I QSr
312017

14O/2071 18.11.2011 Uchwała KDPW o spljcie akcji
u7/2A1I 2L1L . 2011 ośWiadczenie BRE sA o wyrażenju f8ody na

7wo|.].enie fabezpieczeń z tYtuIu sp|a(onYch
kredytów

142/2011 23.11.201r Pisemna opinja Zarządu spółki uzasadniająca
powody pozbawienia dotychc2asowych

akcjonariuszy spółki prawa poboru akcjiseri i
G oraz korekta raportóW bi €żących nr

13A/2O71i 737/2071
L43/2011 01.72.2017 Informacja dotyczqca reaIizacji spżedaźy

spólki zaleźnej,,Gamrat,, s.A. w Iistopadzie



of .If .f01r

748/f077

u9/2411

15O/f471

r57/2A11

Nabycie akcj iWłasnych152/2A11
753/2011

12.12.2011
13.12.201r Nabycie akcj iWła5nych

154/2011 13.12.2017
14.12.2477
15.12.2411
15.12.2411

15.r2.2411
16.12.2411 Nabvcie akci iwlasnvch
l o  . t f  2 0 J  I  A L I u J | | / a . - a  i n f o . ' n d ( . : n d  L e T d '  p J I o r e | . ó \ ^

( ( upu  a k .  iw l d ( _1 , ,  h  Za ( l ddow  l en_e \  S  a

79.'tf .2A1r I Nabvcie akcj iwlasnych
20.7f.2]]]- i Nabycie akcj iwlasnych
22.12.2AL1 I Nabvcie akcj iwlasnych
2f.If .2411 Nabycie akcj iwlasnych

Zakup akcj i  przez ProkUrenta Zakładów

,,Lentex" S.A.
Nabycie al .ct iw{as
Nabycie akcj iwłasnYch
Nabyc i e  a l c l lWła Śny ch
Nabycie akcj iwłasnych

Terminy rapońów okresoWych W roku 2012
spiata fobowiqzań Wobec ]NG Bank Ś|Ę5ki

s.A. - informacja od spółkizależnej
Nabycie aIcj Wła9n

L56/20LL
157 /2011

16a/ro11

1-6L/20LL
162/20L1

)3.12.2411

n.1L2A11
27.12.2411
28.12.2411
29.12.2411
34.12.2411

l t

( Itex'
2OI1 t .

L45/201r nformacja o Nad?wyczajnym Wa nym
Zgromadf eniu Akcl 'onariu5zy w spółce
za]eżnej , ,Gamrat,,  s 'A'  w ]aśle w d ni!

dn iu  5  g rudn ia  2011r .

Wyl re) le" e h porel -\rarowiorycl_ na rze

1,46/20L1
16 srudnia 2011 r.

05.12.folr Uchwały podjęte na NWZA,,Lentex,, s'A'

147 /2017 o5.12.2011 Informacja o rerygnacji Crlonka Zarz 0u
05.12.2011 Akcjonariusze posiadajqcy co najmniej 5%

.. głosów na NWZA .
a6.12.fO|I Korekta RB 148/2011 Akcjonariusre

posiadajqcy co najmniej 5 % głosÓw na
NWZA

46.12.201L

12.12.f017

BRE sA oraf Wykreś|enie zastawu
rejestrowego na rzecz Al ior Banku -

informacja od spó|kiza eżnej
Wyniki f inansowe ,,Gam rat" S.A. ua l istopac

2017

Nabyc]e znaczqcego pal. ietu a[c] i
Zawiadomienie o zmianie stanu osiadania

Nabycie alcj i  wlasnych
PodpisanieUrnowy subskrypcyjnejz  EBOR  na

ob].ęcie akcj i5er i i  G
Nabycie al ,cj i  wlasnych158/201L

1-63/fO1L
1-64/201L
L6s/20L1"

1,66/20L7
16t /20L1
rca/20L1
tsg/zot1
0a/201"1

3A.12.2411

1.12/2077 34.If.2011
Informacjao zaciągnięciu kredytu

BanI  S  as l r  sA- informacja od spótki
w ING1.13/2011" 34.12.2011



-ł|ilil=(@nltex=
RaDortv okresowe:

Nr raportu okresowego Termin publikacji Tytuł raportu
Rl2010 2L.O3.2071 Raport roczny za 2010 r.

RS/f010 21.o3.20!1 skonsolidowanv raport .ocrny za 2o7o r.

QS v2011 13.05.2011 skonsoIidowany rapoń kwarta|ny za I kwańał 2011 r

PSt/201,1 31.08.2011 skonso|idowany raport pókocznY za 2011 r.

QSr 3/2011 10.11.2011 Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za lll
kwartał 2011 r.

zak|ady ',Lentex,, spółka Akcyjna,4f-70o LUBLINIEc, u|. Powstańców śląskich 54, PoLsKA
te ': (ó:ł) :s ls ooo' lax (o34) 3! 15 601, e.ma |: |eniex@lentex.com-p|, hi|p: WWW'|entex.com.p|

Rejestr kRs: nr oooo07752o sqd Rejonowy w częslochowi€ XVn wydz]ał GosponaIczy (rajMego R€]estru
sądoweqo u|' Reltana 6' 42:2oo częstochowa, Regon: t50122050, NtP: PL5750007naa

rruc gant śtasł iś'a '  nr  osro5o114f10000005009658!9,  Wysokość kapi tał l r  zakładowego| 24 '37a '846,00
Wysokość kapjiału Wpłaconeqo: 24'378'846,00,

zarządI Wojciech Hoiimann,,]akub Banaszak/ Rados|aw |'1Uf]oł


