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Podstawa prawna 

Raport miesięczny LZMO S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, ”Spółka”, „LZMO”) 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] 

01.03.2017 
– 

31.03.2017 

01.03.2016 
– 

31.03.2016 

01.01.2017 
– 

31.03.2017 

01.01.2016 
– 

31.03.2016 

Przychody netto ze 
sprzedaży* 

185 413,66 191 507,80 478 971,00 389 539,96 

 

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

netto ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym 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 marcu  2017 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły  185 413,66zł.  
W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one  191 507,80 zł.  
Większość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży izostatycznych wkładów i systemów 
kominowych. 
W miesiącu marcu 2017 roku trwały działania rekrutacyjne, których celem jest pozyskanie nowych 
handlowców. 
 
Restrukturyzacja 

W opisywanym okresie trwał w Spółce proces restrukturyzacyjny. 
Zaletą postępowania sanacyjnego jest odroczona w czasie spłata zaległych zobowiązań co da Spółce 
możliwość intensyfikacji działań związanych z wypracowaniem nadwyżki finansowej. Został złożony 
plan restrukturyzacyjny zakładający kontynuację działalności operacyjnej 
 
 
Zmiany po 31 marca 2017r. 
W miesiącu kwietniu 2017r. nastąpiły  zmiany w Zarządzie Spółki i Radzie Nadzorczej 
 
W dniu 7 kwietnia 2017 roku Spółka otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Pana Juliusza Bolka 
rezygnacji z Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej i jest skuteczna z dniem 7 kwietnia 2017 roku, tego samego dnia Spółka otrzymała 
oświadczenie o złożeniu przez Pana Marka Zagaję rezygnacji z Rady Nadzorczej Emitenta. 
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W dniu 7 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana 
Krzysztofa Jabłonowskiego do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu. Tego samego dnia, Rada 
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania do Rady Nadzorczej w miejsce 
ustępującego członka Rady Nadzorczej Pana Juliusza Bolka. 
 
Kalendarz inwestora 
 

Data Zdarzenie Uwagi 

14.05.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2017 r.  
 

15.05.2017 r.  Publikacja raportu kwartalnego za IQ 2017 r.  

14.06.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za maj 2017 r.  
 

14.07.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2017 r.  
 

14.08.2017 r.  Publikacja raportu kwartalnego za IIQ 2017 r.  

14.08.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2017 r.  
 

14.09.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2017 r.  
 

14.10.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2017 r.  
 

14.11.2017 r. Publikacja raportu kwartalnego za IIIQ 2017 r.  

14.11.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za październik 2017 r.  

14.12.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2017 r. 
 

 

 

 

Krzysztof Jabłonowski 
 

Prezes Zarządu 


