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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] 

01.12.2017 
– 

31.12.2017 

01.12.2016 
– 

30.12.2016 

01.01.2017 
– 

31.12.2017 

01.01.2016 
– 

31.12.2016 

Przychody netto ze 
sprzedaży* 

137 283,61 134 165,58 1 843 201,30 2 330 444,13 

 

*) 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 miesiącu grudniu 2017 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły  137 283,61 zł. 

W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one  134 165,58 zł.  

Większość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży izostatycznych wkładów i systemów 

kominowych. 

Ze strony Spółki zostały lub zostaną podjęte następujące działania: 

1. Rozbudowa sieci przedstawicieli handlowych.  

Renegocjowane są zasady współpracy z dotychczasowymi przedstawicielami. Działania te 

maja na celu zwiększenie efektywności przedstawicieli, przy jednoczesnym ograniczeniu 

kosztów ich działania. 

2. Nawiązanie kontaktów z kolejnymi podmiotami, zainteresowanymi współpracą w sprzedaży 

i/lub pośrednictwem. 

3. Utrzymanie odbiorców. 

4. Utrzymywanie działań związanych z rozpoznawalnością Firmy i marki Izostar (Internet, 

pozycjonowanie, nowe materiały na stronie www i YouTube, banery reklamowe). 
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Restrukturyzacja 

W opisywanym okresie w Spółce zakończył się proces restrukturyzacyjny na podstawie przepisów 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. 
 
Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 r. (X Gz 915/17), prawomocnie 
umorzono postępowanie sanacyjne w związku z czym, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przystąpił do 
rozpatrywania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, złożonego przez PKO BP (sygn. akt V 
GU 94/17). Zarządca poinformował o tym fakcie raportem z dnia 19 grudnia 2017 r. (ESPI 39/2017). 
 
Zaletą postępowania sanacyjnego była odroczona w czasie spłata zaległych zobowiązań co dawało 
Spółce możliwość intensyfikacji działań związanych z wypracowaniem nadwyżki finansowej. 
Aktualnie, po umorzeniu postępowania sanacyjnego, majątek Spółki jest chroniony poprzez ogólne 
przepisy o zabezpieczeniu postępowania z ustawy – Prawo upadłościowe. 
 
Od miesiąca czerwca 2017 r. prawo do prowadzenia spraw Spółki oraz działania na jej rzecz posiada 
wyłącznie Zarządca wyznaczony przez Sąd tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.  
Zarząd Spółki oraz jego pełnomocnicy utracili prawo do prowadzenia spraw Spółki.  
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Zarządca jest podmiotem wyłącznie 
uprawnionym do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw także w okresie po prawomocnym 
umorzeniu postępowania sanacyjnego a przed rozpoznaniem uproszczonego wniosku o ogłoszenie 
upadłości. 
 
 

 

 

 


