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List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
Wraz z publikacją wyników finansowych Spółki GOLAB S.A. za III kwartał 2013 chciałbym poinformowad
o istotnych zmianach w sytuacji Spółki.
Spółka jest zdeterminowana i skupiona na konsekwentnej realizacji założonej strategii. Jednakże w III
kwartale br. wystąpiły zdarzenia cząstkowe będące konsekwencją działao byłego akcjonariusza, spółki Henryk
Golab S.L., które wpływają na bieżącą zmianę sytuacji. Jak już wcześniej Paostwa informowałem, w zwiazku
ze zmianą w akcjonariacie, Spółka podjęła działania w kierunku pozyskiwania nowych dostawców surowca w
postaci runa owczego. Było to posunięcie ze wszech miar słuszne, co potwierdza sytuacja powstała w II
kwartale 2013r. Mam tu na myśli , wpłynięcia nakazu zapłaty na rzecz Henryk Golab S.L. jeszcze podczas
trwania negocjacji nad nową umową handlową z tą firmą.
III kwartał każdego roku jest najtrudniejszym okresem w życiu firmy z uwagi na sezonowośd
prowadzonej działalności przy równoczesnej koniecznośd ponoszenia nakładów na zakup surowca. W
bieżącym roku dodatkowo sytuację tę utrudniła koniecznośd zmian organizacyjnych w związku z nowymi
kanałami dostawy wełny, a co za tym idzie koniecznośd kontraktowania jej bez kredytu kupieckiego w
początkowej fazie współpracy z nowymi dostawcami oraz podjęte działania egzekucyjne ze strony Henryk
Golab S.L.
Nieudane negocjacje z byłym akcjonariuszem w zakresie ugodowego zakooczenia rozliczeo i podjęcia dalszej
współpracy wpłynęły na podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji w zakresie skupienia się na sprawach kluczowych,
tj. jak najszybszym zakooczeniu procedur weryfikacyjnych w PARP związanych z realizowanym projektem
innowacyjnym i jak najszybszą realizacją zadao pozostałych do zakooczenia projektu. Uruchomienie produkcji
biodegradowalnych podłoży daje Spółce szansę nie tylko złagodzenia efektu sezonowości, ale wejścia na
ogromny rozwijający się rynek. Drugim kluczowym elementem jest zabezpieczenie dostaw surowca
wełnianego zarówno dla działalności podstawowej, jaki i wdrożenia do realizacji innowacyjnego projektu
podłoży do upraw bezglebowych.
Z uwagi na powyższe, jak również na toczącą się egzekucję, Zarząd Spółki nie skupiał uwagi na działaniach
sprzedażowych w najgorszym okresie roku. Podjęte zostały działania dotyczące zoptymalizowania
posiadanych aktywów, ściągnięcia należności w celu jak najszybszej spłaty zobowiązao wobec HG S.L. oraz
umożliwienia realizacji strategii, już bez jakichkolwiek obstrukcji ze strony byłego akcjonariusza.
Była to trudna decyzja, z uwagi na świadomośd Zarządu Spółki, iż wpłynie ona negatywnie na wyniki III
kwartału 2013r., jednak z uwagi na cele nadrzędne i realizację założonej strategii wydaje się byd uzasadnioną
i konieczną. Zarząd Spółki zapewnia, iż pomimo działania w tym okresie presją nieuzasadnionych i
nieetycznych oraz działających na szkodę Spółki poczynao byłego akcjonariusza Pana Henryka Gołąb i jego
hiszpaoskiej spółki Henryk Golab S.L. i powstałych stąd zawirowao, uporządkował sytuację i w krótkim
horyzoncie czasowym widzi ostateczne rozwiązanie problemu zadłużenia wobec HG S.L. i ukooczenia
innowacyjnego projektu.
Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Jestem przekonany, że zmiany zachodzące w Spółce przełożą się
na dynamiczny rozwój w niedalekiej przyszłości, a co za tym idzie na większe zainteresowanie za strony
Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,
Emil Senska
Żagao, 4 listopad 2013 roku
Żagao, 4 listopad 2013 roku
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1. Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka Emitenta:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
KRS

Siedziba i adres:

GOLAB S.A.
Spółka Akcyjna
Polska
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Dworcowa 45
68-100 Żagao

Tel.

+48 68 477 51 19

Fax:

+48 68 452 16 33

e-mail:

info@golabsa.pl

WWW:

www.golabsa.pl

Numer KRS:

0000321447

REGON:

080301140

Numer NIP:

9241864043

Kapitał zakładowy:
Symbol PKD

Profil działalności

Żagao, 4 listopad 2013 roku

2 688 000 zł
4641 Z
5141 Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
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1.2 Kapitał zakładowy spółki
Na dzieo bilansowy kapitał zakładowy spółki wynosi 2 688.000 zł (dwa miliony sześdset
osiemdziesiąt osiem tysięcy) i dzieli się na 10 752 000 (dziesięd milionów siedemset pięddziesiąt
dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięd groszy) każda akcja, w
tym:

o 1.621.600 ( jeden milion sześdset dwadzieścia jeden tysięcy sześdset) akcji imiennych
serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600;
o 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięd tysięcy dwieście czterdzieści
osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od
0000001 do 1.745.248;
o 920.000 (dziewiędset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C
oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000;
o 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięddziesiąt dwa) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 0000001 do
334.752;
o 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych
numerami od 0000001 do 1.000.000;
o 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na
okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400;
o 852.000 (osiemset pięddziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o
numerach od 0000001 do 852.000;
o 1.500.000 (jeden milion piędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o
numerach od 0000001 do 1.500.000.

Żagao, 4 listopad 2013 roku
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1.3 Skład Zarządu Spółki:
Na dzieo publikacji raportu skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Emil Senska

Prezes Zarządu

1.4. Skład Rady Nadzorczej Spółki:
Na dzieo publikacji raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Konrad Węglewski

Przewodniczący

Bartłomiej Węglewski

Wiceprzewodniczący RN

Jacek Piechota

Sekretarz RN

Stanisław Kaniszewski

Członek RN

Zbigniew Nowak

Członek RN

Żagao, 4 listopad 2013 roku
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1.5 Struktura akcjonariatu:
Struktura właścicielska na dzieo publikacji raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez
spółkę.

Akcjonariat

Seria
akcji

Konrad Węglewski

A, F

Konrad Węglewski

Pozostali

Razem

Liczba
akcji
zwykłych

Wartość
% udział
% udział
Liczba akcji
nominalna akcji w kapitale głosów w
uprzywilejowanych
w zł
akcyjnym
WZA

Liczba
głosów w
WZA

4 043 500

-

1 010 875

37,61%

27,41%

4 043 500

B, C, D,
E

-

4 000 000

1 000 000

37,20%

54,23%

8 000 000

F, G, H

2 708 500

-

677 125

25,19%

18,36%

2 708 500

6 752 000

4 000 000
2 688 000

100,00%

10 752 000

Żagao, 4 listopad 2013 roku

100,00% 14 752000

7

Raport okresowy za III kwartał 2013 roku Spółki GOLAB S.A.

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU W ZŁ
(wyszczególnienie)
Stan na 30.09.2012
Stan na 30.09.2013
1 953 266,67
Kapitał własny
2 073 484,71
Należności długoterminowe
0,00
0,00
Należności krótkoterminowe
3 149 174,88
2 109 742,04
Środki pieniężne i inne
Aktywa
224 357,63
560,03
Zobowiązania
długoterminowe
272 898,88
0,00
Zobowiązania
krótkoterminowe
1 983 778,25
1 723 579,41
Aktywa trwałe
834 657,99
2 217 096,68
Aktywa obrotowe
4 365 747,72
2 333 467,37
Aktywa/Pasywa razem
5 200 405,71
4 550 564,05
Kapitał podstawowy
2 688 000,00
2 688 000,00

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W ZŁ
III kwartał 2012
III kwartał 2013
2012 r.
2013 r.
(wyszczególnienie)
od 01.07.2012
od 01.07.2013
Narastająco
Narastająco
do 30.09.2012
do 30.09.2013
do 30.09.2012
do 30.09.2013
Amortyzacja
22 635,54
11 128,74
38 906,64
5 199,98
Przychody netto
ze sprzedaży
4 185 036,17
7 902,56
5 500 289,71
1 258 981,97
Zysk (strata)
na sprzedaży
31 534,97
(473 157,45)
(40 171,81)
(349 270,25)
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej
31 288,46
(242 662,01)
(32 305,46)
(582 901,18)
Zysk (strata)
brutto
Zysk (strata)
netto

Żagao, 4 listopad 2013 roku

26 283,95

(247 309,08)

13 128,31

(621 221,59)

26 283,95

(247 309,08)

13 128,31

(621 221,59)
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3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym:

1
1a
1b
1c
2
3
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
4
4a
4b
5

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W ZŁ
(wyszczególnienie)
Stan na 01.01.2013
Stan na 30.09.2013
KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU - BO
2 688 000,00
2 688 000,00
stan na BO
2 313 000,00
2 688 000,00
zwiększenie
375 000,00
Stan na BZ
2 688 000,00
2 688 000,00
KAPITAŁ ZAPASOWY
3 166,48
3 166,48
STRATA/ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH
STRATA Z LAT UBIEGŁYCH
-264 584,96
-254 698,48
stan na BO
-264 584,96
-254 698,48
pokrycie straty zyskiem z lat poprzednich
9 886,48
138 020,26
Strata na BZ
-254 698,48
-116 678,22
ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH
9 886,48
138 020,26
Zysk na BO
9 886,48
138 020,26
pokrycie straty zyskiem z lat poprzednich
-9 886,48
-138 020,26
Zysk na BZ
9 886,48
138 020,26
WYNIK NETTO
138 020,26
-621 221,59
a/ zysk netto
138 020,26
b/ strata netto
-621 221,59
KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU
2 574 488,26
1 953 266,67

Żagao, 4 listopad 2013 roku
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4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych:

A
I
II
III
B
I
II
III
C
I
1
2
II
III
D
E
F
G

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W ZŁ
(wyszczególnienie)
Stan na 01.01.2013
Stan na 30.09.2013
PZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk/strata netto
138 020,26
-621 221,59
Korekty razem
-1 223 526,32
471 830,28
Przepływy pieniężne netto z działalności
-1 085 506,06
-149 391,31
operacyjnej
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
PZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji
Kredyty i pożyczki
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej PIENIĘŻNE NETTO RAZEM
PZEPŁYWY
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

Żagao, 4 listopad 2013 roku

117 905,50
-590 000,00

0,00
0,00

-472 094,40

0,00

375 000,00
850 901,00

0,00
110 123,12
-14 634,09
95 489,03
-53 902,28
-53 902,28
54 462,31
560,03

1 225 901,00
-331 699,46
-331 699,46
386 161,77
54 462,31
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5. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników
i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W III kwartale 2013 roku nastąpił drastyczny spadek obrotów. Kluczowe dla zaistnienia
takiej sytuacji były 2 zdarzenia, które nałożyły się na klasyczny sezonowy spadek obrotów w
okresie letnim (lipiec i sierpieo są miesiącami martwymi jeśli chodzi o sprzedaż wyrobów
wełnianych). Zdarzenia te są bezpośrednią konsekwencją działao podjętych przez byłego
akcjonariusza Pana Henryka Gołąb i jego hiszpaoską spółkę Henryk Golab S.L. Są to:
Niewywiązanie się przez byłego akcjonariusza z postanowieo Listu Intencyjnego i
ograniczenie dostaw wełny hiszpaoskiej, które zrównoważone zostało działaniami Zarządu
Spółki GOLAB na innych rynkach, skąd zaczęto pozyskiwad surowiec. Jednakże pozyskiwanie
surowca z innych kanałów wymusiło zmiany organizacyjne i logistyczne w Spółce. W
konsekwencji wydłużył się przejściowo cykl dostawy i przerobu wełny, co powoduje brak
sprzedaży zarówno w II, jak i III kwartale.
Drugim istotnym elementem, który wpłyną na brak przychodów ze sprzedaży w III
kwartale było wpłynięcie nakazu zapłaty na rzecz hiszpaoskiej firmy Henryk Golab S.L. i dalsze
cząstkowe zdarzenia będące konsekwencji tego nakazu, o których Spółka informowała w
Raportach Bieżących. Zarząd Spółki GOLAB S.A. prowadził z byłym dostawcą negocjacje w
zakresie nowej umowy handlowej i zawarcia ugody, które miały dobre rokowania. Niestety z
przyczyn leżących po stronie hiszpaoskiej nie doszło do realizacji planowanej na początek lipca
ugody. Stąd też konsekwencją tego zdarzenia gospodarczego był też wspomniany wyżej spadek
przychodów ze sprzedaży w III kwartale. W tej sytuacji Zarząd spółki podjął strategiczną decyzję
o skupienia się na innowacyjnych projektach produktowych oraz przyspieszeniu i jak
najszybszym ukooczeniu realizacji innowacyjnego projektu współfinansowanego w ramach
POIG 1.4. Wymagało to skupienia uwagi na realizacji i rozliczeniu poszczególnych zadao, w tym
rozliczeniu z PARP dotychczas wykonanych działao w ramach realizowanego harmonogramu.
Przesunięcie ciężaru działalności z bieżącej sprzedaży na przygotowanie się do wejścia na rynek
z nowymi produktami jest jedna z przyczyn spadku przychodów ze sprzedaży wyrobów
dzianinowych.
W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 Spółka odnotowała spadek sprzedaży a
strata brutto wynosi 621 221,59 PLN za III kwartał roku 2013. Jest to wynik znacznego spadku
sprzedaży przy jednakowych kosztach stałych.
W stosunku do analogicznego okresu roku 2012 zmieniła się znacznie struktura aktywów i
pasywów Spółki:
1) Wartośd aktywów trwałych wzrosła do wartości 2 217 096,68 PLN. Na zmianę wartości
składają się inwestycję długoterminowe – z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie
453 972,97 PLN oraz spadek wartości środków trwałych o 297 781,44 PLN w związku ze
sprzedażą nieruchomości,
Żagao, 4 listopad 2013 roku
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2) Nastąpił znaczny spadek środków pieniężnych związany z bardzo dużym spadkiem
sprzedaży oraz poniesionymi nakładami między innymi na realizację projektu unijnego
„Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych”,
3) W porównaniu z drugim kwartałem odnotowano nieznaczny spadek zobowiązao, przy
czym zobowiązania z tytułu dostaw w kwocie 627 997,02 PLN zabezpieczone są na
majątku Spółki – środki trwałe 180 000 PLN, zapasy oraz należności z tytułu dostaw.

6. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat
aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w
obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

o Projekt ,,Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży do upraw
bezglebowych’’ jest kontynuowany zgodnie z założeniami we współpracy z Instytutem
Technologii i Eksploatacji Paostwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Radomiu
oraz z Instytutem Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach.
o Na projekt składa się 19 zadao badawczo-rozwojowych Do chwili obecnej wykonano 12
zadao, z czego:
 7 zadao wykonano i rozliczono (złożono również wniosek o płatnośd-rozliczenie
zaliczki i refundację)
 5 zadao wykonano i odebrano, ale z uwagi na będącą w toku procedurę kontroli
dotychczasowej realizacji projektu i rozliczania dotychczas wykonanych zadao,
Spółka nie uregulowała jeszcze wszystkich płatności lub opłaciła realizację zadao
tylko w części, co powoduje, że do czasu rozliczenia z PARP poprzedniej zaliczki i
refundacji poniesionych wcześniej kosztów, nie można formalnie dokonad
rozliczenia tych kolejnych zadao.
 2 zadania wykonano w 50% (tzn. wykonano testy w 1 z dwóch sezonów
uprawowych). Wykonawcy przekazali raporty i faktury, jednak z uwagi na w/w
procedurę nie można ich jeszcze rozliczyd z PARP
Zadania te są realizowane zgodnie z harmonogramem.
o Do wykonania pozostało 5 zadao. Przewidywany termin zakooczenia realizacji zadao to
III kwartał 2014r.

Żagao, 4 listopad 2013 roku
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Realizacja projektu warunkowana jest cyklem wegetacji roślin. Przedłużenie procedur
rozliczeniowych z PARP może powodowad przesunięcie realizacji niektórych zadao, czego
konsekwencją będzie zmiana harmonogramu i koniecznośd dostosowania go do sezonowości
upraw.
Ważnym elementem działalności spółki w III kwartale była intensyfikacja działao w zakresie
realizacji projektu biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych. Przesunięcie ciężaru
działalności z bieżącej sprzedaży na przygotowanie się do wejścia na rynek z nowymi
produktami jest główną przyczyną spadku przychodów ze sprzedaży wyrobów dzianinowych.
Spółka skupiła się na produkcji partii pilotażowych podłoży, niezbędnych do dokonania
kolejnych prób polowych w okresie listopad 2013r – marzec 2014r. oraz testowania u
potencjalnych kontrahentów. Spółka nawiązała relacje z potencjalnymi odbiorcami z Hiszpanii i
Maroka oraz odbiorcami krajowymi. Prowadzone były intensywne prace nad przygotowaniem
zarówno marki handlowej, opakowania i promowania nowego wyrobu. Spółka ponosiła w tym
okresie znaczne koszty, a jej dziłalnośd finansowao była ze środków własnych oraz pożyczki
udzielonej przez dominującego akcjonariusza.

7. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne
skutki dla kondycji finansowej emitenta:

W omawianym okresie ceny surowca w otoczeniu rynkowym utrzymują się na
porównywalnym poziomie do okresów wcześniejszych. Jednakże obserwujemy powolną
tendencję zniżkową. Spółka kontynuuje dywersyfikację dostawców surowca w celu zapewnienia
zarówno stabilności i ciągłości dostaw, jak również różnorodności dostarczanego surowca. Ma
to znaczenie w związku z realizowanym Projektem w zakresie biodegradowalnych podłoży do
upraw bezglebowych, gdzie wykorzystywane mogą byd surowce pozyskiwane z różnych
regionów Europy, nie tylko z Hiszpanii, jak wskazują prowadzone badania.
Zdaniem Zarządu Spółki GOLAB S.A. podjęte działania przyniosą wymierny efekt finansowy w
zakresie poziomu cen pozyskania surowca, jak również przyczynią się do zwiększenia oferty
rynkowej pozwalającej na dotarcie do nowych klientów wymagających wełen o innych
parametrach niż te, którymi do tej pory dysponowała Spółka.
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8. Wykaz raportów bieżących publikowanych w III kwartale 2013 roku:

Nr i rodzaj raportu EBI
Raport bieżący 15/2013

Treść raportu
Treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 12 sierpnia 2013
roku

Raport bieżący 13/2013

Sprzedaż nieruchomości

Raport bieżący 12/2013

Zawarcie ugody z Poltops Sp. z o.o.

Raport bieżący 11/2013

Korekta raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 16-072013 "Zawarcie ugody z Eko Pharma Sp. z o.o.”

Raport bieżący 10/2013

Zawarcie ugody z Eko Pharma Sp. z o.o.

Raport bieżący 9/2013

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

9. Komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i
inwestycji oraz ich harmonogramu:

Zarząd Spółki GOLAB S.A. informuje, iż
w chwili obecnej Spółka ma daleko zaawansowaną realizację innowacyjnego projektu
biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych. Projekt jest głównym elementem
strategii rozwoju Spółki. W ramach projektu zostały już zrealizowane następujące zadania:
1. Opracowano technologię wytwarzania włóknistych biodegradowalnych podłoży do upraw
bezglebowych,
2. Opracowano i zbudowano w ITE PiB z Łodzi prototyp urządzenia produkującego podłoża i
wytworzono partie próbne podłoży. Montaż i rozruch urządzenia prototypowego w zakładzie
GOLAB S.A. nastąpił w styczniu 2013r.,
3. Przeprowadzono testy produktu: polegające na eksperymentalnej aplikacji wytworzonej
partii doświadczalnej podłoży w warunkach upraw szklarniowych ogórka i pomidora wraz z
dokonaniem oceny agrotechniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia oraz zweryfikowano składu
podłoży po analizie danych.
Zadania wykonał renomowany na skalę europejską Instytut Ogrodnictwa w
Skierniewicach. Wszystkie przeprowadzone badania przemysłowe, prace rozwojowe
potwierdzają zasadnośd wdrożenia do produkcji biodegradowalnych podłoży na bazie
włóknistych i włókienniczych surowców odpadowych. Badania przeprowadzono w warunkach
polskich i hiszpaoskich.
Planowany termin zakooczenia projektu to III kwartał 2014r.
Żagao, 4 listopad 2013 roku
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W zakresie celu inwestycyjnego, jakim jest zbudowanie kompleksowego systemu
informatycznego, który będzie bazą danych o surowcu na skalę Europy oraz pozwoli
monitorowad gatunek, jakośd, stopieo zabrudzenia surowca, nadzorowad proces
magazynowania i transportu, co jest niezbędne do handlowania surowcem na skalę europejską,
Spółka GOLAB S.A. w Partnerstwie z 2 innymi podmiotami uruchomiła platformę B2B, która
pozwala zrealizowad wszystkie opisane wyżej funkcjonalności. System B2B działa poprawnie i
przeszedł pomyślnie test w realnych warunkach strzyży w Hiszpanii roku 2013. W kolejnych
latach system bazodanowy będzie na bieżąco wypełniany informacjami rynkowymi i
kluczowymi danymi od kontrahentów (firm strzygących, hodowców i ich związków, itp.) i
partnerów z innych regionów Europy, co pozwoli GOLAB S.A. na zrealizowanie celu
strategicznego na zakładaną skalę. Platforma powstała w ramach dotacji POIG 8.2 przyznanej
podmiotowi powiązanemu do grudnia 2012r., tj. spółce POLTOPS Sp. z o.o., która jest żywotnie
zainteresowana dalszą współpracą i rozwijaniem Platformy we współpracy z GOLAB S.A.
Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, Spółka nie zrealizowała celu
emisyjnego w postaci zakupu urządzenia do stabilizacji szerokości dzianiny powyżej 2 mb.
Inwestycja ta została odłożona na czas późniejszy, z uwagi na pilniejszą potrzebę związaną ze
sfinansowaniem kluczowego projektu biopodłoży.

10. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym raportem

W zakresie dotyczącym realizacji celów emisji informujemy, że Spółka realizuje cele
zgodnie z przyjętą strategią.

11. Informacje o zatrudnieniu
Na dzieo sporządzenia raportu zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 2
osoby.
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12. Oświadczenie Zarządu
Żagao, 4 listopada 2013 roku

Oświadczenie
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych
za III kwartał 2013 roku

GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane
dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z
przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięd GOLAB S.A.
Zarząd oświadcza również, iż spółka GOLAB S.A. nie jest zobowiązana do sporządzania
raportów skonsolidowanych.

Emil Senska – Prezes Zarządu
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