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Podstawa prawna 

Raport miesięczny LZMO S.A. („Emitent”, ”Spółka”) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika 

do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

 

Wybrane informacje finansowe Emitenta 

Pozycja [w zł] 
01.07.2013 

– 
31.07.2013 

01.07.2012  
– 

31.07.2012 

01.01.2013  
– 

31.07.2013 

01.01.2012  
– 

31.07.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 848 583,16 414 976,56 3 696 472,81 1 517 719,77 

 

 

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń rynkowych w otoczeniu 

Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta 

W lipcu` 2013 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w kwocie 848 583,16 zł.  

W analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one 414 976,56 zł, co oznacza wzrost o 104% rok 

do roku. Przychody netto narastająco za siedem miesięcy 2013 roku wyniosły 3 696 472,81 zł przy 

1 517 719,77 zł za pierwsze siedem miesięcy 2013 roku (wzrost o 144%). 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lipcu Emitent kontynuował umacnianie swojej pozycji 

rynkowej. Zgodnie z założeniami Spółka koncentrowała swoją aktywność na powiększaniu sieci 

dystrybucji oraz wzroście udziału w sprzedaży izostatycznych systemów kominowych „IZOSTAR” 

zawierających w swym składzie zaawansowaną technologicznie, formowaną najlepszą z metod – 

izostatycznie, ceramikę kominową wytwarzaną w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym LZMO  

w Lubsku. Marka towarowa „IZOSTAR” cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony polskich 

konsumentów, którzy coraz chętniej stosują doskonały technologicznie produkt w miejsce zwykłych, 

przestarzałych i nieprzystających do współczesności produktów oferowanych przez zagranicznych 

producentów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym zainteresowanie klientów jest wyjątkowo 

korzystna cena doskonałej jakości produktów „IZOSTAR” w relacji do oferty proponowanej przez 

konkurencję. 

W lipcu sieć dystrybucji została powiększona o kolejne podmioty. Nastąpiło poszerzenie dywersyfikacji 

terytorialnej sieci dystrybucji. Obecnie izostatyczne systemy kominowe „IZOSTAR” są dostępne dla 

klientów na terenie RP w wiodących hurtowniach materiałów budowlanych. Obserwujemy także dalsze 

umacnianie pozycji LZMO, jako dostawcy systemów kominowych. Sukcesywnie, rośnie pozycja Spółki  

u odbiorców, z pozycji dostawcy uzupełniającego do pozycji dostawcy podstawowego w danym punkcie 

dystrybucji. 
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W kolejnych miesiącach Spółka będzie pracować nad dalszym umacnianiem trendu rozwojowego  

w drodze dalszej rozbudowy sieci dystrybucji, podnoszenia poziomu serwisu oraz dalszego 

dostosowywania stosowanych rozwiązań do aktualnych oczekiwań ze strony klientów. 

W lipcu br. zakończona została emisja obligacji serii A Spółki. Są to obligacje serii A są obligacjami 

dwuletnimi, odsetkowymi, zabezpieczonymi. Obligacje serii A były oferowane w trybie oferty 

niepublicznej zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do nie więcej niż 

149 Inwestorów. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielone zostało 3 550 obligacji 

serii A, objętych po cenie emisyjnej równej 1 000,00 zł każda. Obligacje serii A zostały przydzielone 

dwóm osobom prawnym i jednej osobie fizycznej. Termin wykupu Obligacji serii A przypada na dzień 

27 lipca 2015 roku. Obligacje serii A będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie  

do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
 

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego 

Numer raportu Data publikacji Treść raportu Uwagi 

14/2013 12.07.2013 Raport miesięczny Spółki za czerwiec 2013 roku  

15/2013 15.07.2013 
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 
2013 roku 

 

17/2013 30.07.2013 Emisja obligacji serii A  

18/2013 30.07.2013 Zakończenie subskrypcji Obligacji serii A  

19/2013 31.07.2013 
Informacja od spółki powiązanej o przyznaniu dotacji w 
wysokości 20 mln zł 

 

 

 

Informacja na temat realizacji celów emisji 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport nie dokonywano emisji akcji Emitenta. Środki pieniężne 

pozyskane z ostatniej emisji zostały wykorzystane w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

 
Kalendarz inwestora 

Data Zdarzenie Uwagi 

14 sierpnia 2013 Raport miesięczny za lipiec 2013 roku  

 
 
 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 
Maciej Marchwicki 
Prezes Zarządu 

Artur Sławiński 
Wiceprezes Zarządu 

Artur Majewski 
Wiceprezes Zarządu 

 


