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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] 
01.11.2013 

– 
30.11.2013 

01.11.2012  
– 

30.11.2012 

01.01.2013  
– 

30.11.2013 

01.01.2012  
– 

30.11.2012 

Przychody netto ze sprzedaży* 920 907,43 267 192,94 6 970 810,49 2 847 124,79 

 

*) Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ze względu na krótki okres sprawozdawczy, wartość przychodów 

netto ze sprzedaży zarówno w ujęciu miesięcznym jak i narastająco, wykazana w powyższej tabeli, 

podana jest na podstawie wystawionych i zaksięgowanych faktur i nie uwzględnia zmiany stanu 

produktów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w raportach kwartalnych i rocznych Emitent podaje 

wartość przychodów ze sprzedaży netto z uwzględnieniem m.in. zmiany stanu produktów. 

 

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 listopadzie 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w kwocie 920 907,43 zł.  

W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 267 192,94 zł, co oznacza wzrost o 244,66% 

rok do roku. Przychody netto narastająco za 11 miesięcy roku obrotowego 2013 wyniosły 

6 970 810,49 zł przy 2 847 124,79 zł za analogiczny okres 2012 roku, co oznacza wzrost o 144,84%. 

Emitent jako największy Polski producent izostatycznych systemów kominowych, produktów  

o najwyższych parametrach użytkowych konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową. Emitent 

powiększa udział w rynku poprzez wzrost nasycenia punktami sprzedaży w regionach na których jest 

obecny oraz poprzez dalszy geograficzny rozwój sieci dystrybucji na obszarach  

o ograniczonej dotychczas aktywności. Korzystnej zmianie ulega także pozycjonowanie Spółki jako 

dostawcy systemów kominowych u dotychczasowych odbiorców. Aktualnie izostatyczne systemy 

kominowe „IZOSTAR” znajdują się w ofercie większości wiodących hurtowni materiałów budowlanych 

na terenie kraju. 

 

 



 Raport miesięczny LZMO S.A 11/2013 
 

 

3 

 

W opinii Zarządu Spółki, obserwujemy początek procesu wypierania przestarzałych rur kominowych 

produkowanych metodą plastyczną przez ceramikę kominową formowaną izostatycznie. Zmiana 

technologiczna będzie dodatkowo wzmacniana ogólnoeuropejskim trendem oszczędzania energii  

i ochrony zasobów środowiska naturalnego. Izostatyczna metoda formowania ceramiki jest technologią 

bezodpadową, oszczędzającą energię i środowisko naturalne.  

W listopadzie, po okresie przejściowym, zaczęły obowiązywać nowe normy europejskie z zakresie 

przewodów kominowych. Z tego powodu, przystająca do trendu technologia Emitenta, będzie wspierana 

przez działania Unii Europejskiej. W ocenie Spółki nowe normy będą katalizatorem zmian w segmencie 

przewodów kominowych i w niedalekiej przyszłości będą wspierać dalszy rozwój LZMO S.A. 

Szczegółową informację dotyczącą nowych norm kominowych obowiązujących od 01 listopada 2013 

roku Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 43/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku. 

Zgodnie z zapowiedziami Zarządu, zawartymi w poprzednich raportach Emitent podpisał w dniu  

28 listopada 2013 roku kolejną umowę eksportową na dostawę izostatycznych systemów kominowych 

oraz elementów tych systemów do dwóch krajów Unii Europejskiej. Umowa została podpisana z 

podmiotem z branży ceramicznej („Partner”) działającym na rynkach, na które będą dostarczane 

produkty LZMO na warunkach wyłączności. Partner będzie sprzedawać produkty dostarczane przez 

LZMO w ramach własnej sieci dystrybucji i pod własnym znakiem towarowym. LZMO będzie dostarczać 

systemy kominowe i elementy systemów kominowych w ilości od 10 000 m do 30 000 m rocznie. 

Pierwsze dostawy powinny rozpocząć się na początku 2014 roku. Łączny potencjał tych rynków 

szacowany jest na 80 mln zł. W pierwszym roku obowiązywania umowy przychody ze sprzedaży 

powinny wynieść ok. 1 mln zł. Umowa będzie realizowana przez 5 lat od dnia jej podpisania. 

 

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego 

Numer raportu Data publikacji Treść raportu Uwagi 

37/2013 07.11.2013 
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę 
powiązaną BALTIC CERAMICS S.A. 

 

38/2013 08.11.2013 
Rozpoczęcie rozmów z potencjalnym inwestorem 
branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A 

 

39/2013 08.11.2013 
Przeniesienie akcji BALTIC CERAMICS S.A. i 
objęcie akcji IN POINT S.A. 

 

40/2013 14.11.2013 Raport miesięczny Spółki za październik 2013 roku  

41/2013 14.11.2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku Raport kwartalny 

42/2013 15.11.2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej  

43/2013 25.11.2013 
Istotne zmiany w obowiązujących normach 
kominowych od dnia 01.11.2013 roku 

 

44/2013 28.11.2013 Kolejna umowa eksportowa  
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Informacja na temat realizacji celów emisji 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport Emitent nie dokonywał emisji akcji. Środki pieniężne 

pozyskane z ostatniej emisji zostały wykorzystane w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

 

Kalendarz inwestora 
 

Data Zdarzenie Uwagi 

- - - 

 

 

 

 
 

………………………………. ………………………………. 

Maciej Marchwicki 
Prezes Zarządu 

Artur Sławiński 
Wiceprezes Zarządu 
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………………………………. 
Artur Majewski 

Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Tytko 
Wiceprezes Zarządu 

 


