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Pismo Zarzadu

Szanowni Pafstwo.

To kolejny rok , w kr6rytn Luxima musiala mierzy6 si9 z konsekwencjami kryzysu, w jakim Sp6lka majduje

sie juz pr4 najmniej od ki lku lar.

w 2016 roku doszlo do dokapitalizori,,ania Sp6lki o 1.000.000 PLN poprzez emisjg 50.000.000 milion6w akcji

o wartosci nominalnej 2 grosze. Inwestorem branzowym zostala Spolka 4 Better Life, b9d4ca juz kiedys

akcjonariuszem Sp6lki, chod inni byli wtedy jej udzialowcy. Bez inwestora zewngtrznego firma musiaiaby wyst4pi6 z

wnioskiem o bankructwo, b4d' nobllby to kt6ryS z jej wierzycieli. Samo dofinansowanie w prakryce niewiele

zmienilo w sl,tuacji Luximy, jako ze wigkszoi6 kapitalu zostala wydatkowana na splatg najpilniejszych zobowi4zafi

kr6tkotermino*ych i dlugoterminowyoh omz zakup maszyny do obr6bki blachy.

MoqTr'acj4 do inwestycji w Luximg bylo przede wszys&im miejsce prowadzenia &ialalno6ci: konsekwencje

podatkowe jakie w1,nik^i4 z prowadzenia dzialalnosoi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz prooentowa wysoko66

dofinansowania z UE, jakie ten region oferuje przy wyst4pieniach o dotacje. Nie bez znaczeni^ byl tez sam fakt

notowania Luximy na New Coffreot.

W najblibzym czasie ma doj66 do odwrotnego przejgcia przez Luximg dw6ch wigkszych od niej Spolek,

kt&e maj4 byf zan4dzane w spos6b holdingowy. Po sprzeda2y budynku firmowego zostanq splacone wszystkie jej

zobowiqzania i nie bgdzie :uz za1glozenia dla dalszej jej dzialalno6ci. Docelowo bgdzie to dzialalnoS6 na

zdecydowanie wigksz4 skalQ biorqc pod uwagg odwrotne przejgcie najpierwjednej z firm z bran2y, a docelowo takze

kolejnej (po zrealizowaniu duzej, kilkunastu milionowej inwestycji finansowanej w 70% z dotacji UE na produkcjq

inteligentnych lamp drogowych i ulicmyoh).

Bardzo dzipkuj9 wszystkim Pracownikom, Kontrahentom i Akcjonariuszom za nielatwe przeciez wiar9, ze ta

historia mo2e sig dobrze skonczy6.

Zapraszam do zapoznania sig tlesoi4 sprawozdania ZaftAdu za rok20l6,

Tadeusz lfupon Prezes Zarz4du



1, Ilformacje podstawowe

l.l.Informacje og6lne o Emitedcie

Nazwa:
Adres siedziby:
Adres do korespondencj i:
Numery telekomunikacyjne:
Poczta elektroniczna:
Strona intemetowa:
REGON:
NIP:
Sqd rejeshowy i numeru rejestru:
Czas trwania Spolki

LTXIMA SPdLKA AKCYJNA
ul. Nowy Swiat 28/24,00-37J Warszawa

19-300 Elb ul. Ol(Igrna 4 B
tel. +48 87 620 09 30, fax +48 87 620 09 32
biuro@luxima.com.pl
www.luxima,com,pl
790368188
8481555849
S4d Rejonowy w Warszawie, KRS: 0000358140
Nieoznaczony

LPrzedmiot przewaraj4cej dzialalnosci Przedsigbiorcy:
27.40. Z. PRODIJKC]A ELEKTRYCZNEGO SPMETU OSWIETLENIOWEGO

1.2. Zarzqd Sp6lki

Od 1 srycznia 2016 (r6wnie2 obecnie) Prezesem Zarz4du LIIXIMA SAjest Pan Tadeusz Hapon

1.3.Rada Nadzorcza Sp6lki

Kadencja czlonk6w Rady Nadzorczej jest wsp6lna i hwa 3 lata.

W dniu 30 czerwca 2016t. Zwcza:nevalne Zgromadzeniu Lurimy wybiera do skladu Rady

Nadzorozej Pana Koffada Lisowskiego na 3 Ietnie kadencjg, kt6ra koiczy si9 30 czerwca 2019.

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Nadz$yczajne Walnym Zgromadzeniu Luximy powolalo do pelnienia

funkcji czlonta Rady Nadzorczej na wsp6lnq 3 letnia kadencjg, L16ra koi,ozy sii30 ozarwca2Il9

rcLu nastgpujqce osoby:
Pani Magdalena Kuczma,
Pani Marta Lipiiska
Pan Lukasz Bartczak,
Pan Radoslaw Antoniak,
Pan Jan Kocemba

Sklad Rady Nadzorczej na dzief 29 sierpnia2016
Pan Radoslaw Antoniak - Pzewodnicz4cy RN
Pan Konrad Lisowski - wiceprzewodnioz4cy RN
Pani Magdalena Kuczma
Pani Marta Lipilirska
Pan Jan Kocemba
Pan Lukasz Bartczak



Po rezygnacji Pana Jan Koc€mby z czlonkostwa Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2016, na koniec
2016 roku sklad RN byl nastgpujqcy:
Pan Radoslaw Antoniak - Przewodniczqcy RN
Pan Konrad Lisowski - Wioeprzewodnicz4cy RN
Pani Magdalena Kuczma
Pani Mafa Lipirlska (rezy gnacja 21.02.2017 r.)
Pan t-ukasz Bartczak

1.4.Kapital zakladory

Do dnia 16 pazdziernika 2015 r. kapital zakladowy LUXMA S.A. wynosil 3.192.000 z] (trzy miliony
siedemset dziewigddziesiqt dwa tysiace zlotych) i dzielil sig na 37.920.000 akcji o wartosci nominalnej
po 0.10 zl (dziesi96 groszy) kazda, w tym:

a) 8.340.000 r6wnych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o numerach od A I do A
8.340.000 i wartoici nominalnej po 0,10 zlotych (dziesigd groszy) kazda;

b) 4.660.000. akcji zwyklych na okaziciela sedi B o numemch od Bl do n. B 4.660.000 i
*axtoici nominal ej po0,10 zlotych (dziesii' groszy) kaida;

c) 1.700.000. akcji zwyklych imiemych serii C o numemch od Dl do nr D 1.700.000 i wartosci
nominalnej po 0, I 0 zlotych (dziesi96 groszy) ka2da;

d) 1.700.000 akcji zwyklych na okaziciela serii D o numerach od C 1 do C 1.700.000 i wartosoi
nominalnej po 0,10 zl (dziesigc grosry) kazda;

e) 16.400.000 akcji zwykboh imiennych serii F o numerach od F I do F 16.400.000 iwartosci
nominalnej po 0,10 zlotych (dziesi96 groszy) kazda;

0 5.120.000 akcji serii G o nunemch od G I do G 5.120.000 i wartosoi nominahej po 0,10

. 
zlotych (dziesi96 groszy kazda).

W dniu 27 maja 2015 roku na podstawie uohwaly nr l0 Nadzwyczajnego Walnego Zgomadzenia
Akcjonariuszy sp6lki obnizono kapital zakladowy Spdki z kwoty 3.792.000 zl do kwoty 758.400 zl.
Obnizenie kapitafu nast4pilo poptzez zmniejszenie wartosci nominalnej akoji z L:woty 0,10 zl do
kwoty 0,02 zl.

W dniu 13 pazdziemika 2015 roku Sqd Rejonowy rv Olsz0nie, \4tr Wydzial Gospodarczy Rejestru
S4dowego wydal postanowienie obnizyo kapital zakladowy Spolki z 3.792.000 do 748,400 zl popnez
zmniejszenie wartoici nominalnej akcji z 0,10 zl do 0,02 zl.

W roku 2015 na podstawie uchwaly nr 12 NadzFyczajnego Walnego Zgromadzenia Akojonariuszy
Spolki z dnia 27 maja 2015 roku podwyiszono kapital Spolki o L:wotg nie wieksz4 niz I 000 000 zl.
w drodze emisji nie wigcej nD 50 000 000 akcji zwyklych na okaziciela serii H o wartosci nominalnej
0,02 zl. za kazd4 akcjg. W intoresie Sp6lki podjgto decyzjg o wylaozeniu prawa poboru nowo
emitowanych akcji se i H przez dotychczasowych akcjonaxiuszy Sp6lki. JednoczeSrie walne

Zgromadzenie Akcjonarinszy Wowailj,rlo 7.aE4d do wyboru inwestor4 kt6remu zostanie zaoferowane
nabycie/objgcie nowo emitowanych akcji Sp6lki.
Termin zawarcie umowy objgcia akoji serii H zostal wyznaczony w terminie do 31.08.2015 r.



W dniu 15.07.2015 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia Akcjonariuszy na mocy uchwaly
nr 25 postanowiono 1,vydlur,y6 termin zawarcia umowy o objQcie Akcji serii H do dnia 31.12.2015 r.
Umowa z inwestorem zostala podpisana 31,12.2015 r.

Na podstawie zawartej umowy z akcjonariuszem termin \{?laty na podwyzszenie kapitatu
zakladowego Sp6lki mia.l nast4pid do 3l marca 2016 r. W dniu 15 marca 2016 roku zostala dokonana
wplata o wartosci 1.000.000 zl.

Wniosek o podwyzszenie kapitalu zostal zlozony do KRS 14 kwietnia 2016 roku.

Rejestracja podwyzszenia kapitalu nastqpila w dniu 9 grudnia 2016.Po rejestracji podwyzszenia
kapitalu wigkszosciowym akcjonaduszem Luximy zostala firma 4 Better Life.

1.5.Struktura akcjonariatu - wykaz struktury z uwzglgdnieniem akcjonariuszy posiadajecych
co najmniej 57o udzialu w kapitale zaldadowym

Stan na dziei 09.12.2016 r.
Akcionariusz Liczba akcii 7o w kaDitale zaldadowvm
I Beuer li{e S.A. 50 000 000 56,7o/o

37 920 000 4 1  I

Razem 87 920 000 t00%

Umowa objgcia akcji H o wartosci 1.000.000 zl podpisana zostala ze spolkq 4 Better Life. Sp6lka
byla juz kiedyd udzia.lowcem LLD(IMA SA, obecnie ma innyoh akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu
50 000 000 emisji serii H w dniu 9 grudnia 2016 - 4 Better Life Wekroczyls0% pr6g w kapitale
SD61ki.

LldD, Udzial u ri.rbir

.kcji .kjio96hn

lr!:rndiio sa: F'EE 4 Eis |i. : a.)
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2, Wybrane wielkosci ekotroDiczno-finrDsowe' ujawnione w rocznym sprawozdaDiu finansonJ&

2.1.Struktura organizacyjna, zatrudnienie' tynagrodzenia'

W roku 2016 jednoosobowy Zarzqd sprawowal Pan Tadeusz Hapon

Przecigtne zatrudnienie w roku obrotorym 2016 w),nioslo :

2.2, PEychody ze sprzedsiy i zr6wnane z dimi.

W roku 2016 Sp6lka zanotowala przychody netto ze sprzf,dairy i zx6wrtune z nimi na poziomie

1.128.308,78 i jest to wartosd nizsza o 32% od danych z roku 2015

2.3,Koszry dzialalnoici operacyjnej.

Jednoczesnie o podobny procent (okolo 30%) spadly koszf dzialalnodci, tak 2e w).ni]q tak ze ujemny
w),nik na dzialalnosci opemcyjnej jest zblizony do ubieglorccznego.

2,4,Podatek dochodo*y od os6b prawnych i inne obowi4zkowe obciqipnia wyniku
fitransow€go,

Wynik finansowy obni2a podatek doohodo\4y w wysokoioi 263 .468,00 zl

2,s,Przychody i koszty finansowe

Zatrudniedie w sruDach 2016 2015
pracownioy produkcyini 10.33 r 0 , t 6
adminishacia 4.92 5.58

Przvchodv fmansowe 1.061.55
Kosztv hnansow€ 7s.022,23

2.6. Zysklstrata letto

Zysk (strata) netto -712.101.59

2.7. Kapital wlastry Sp6lki

Kapital wlasny na pocz4tek okosu 1.118.073,80

3. Istotne czynniki ryzyka i z.groiei dla dzialalnoici Emitentr.

3.l.Ryzyka i z.groi,edia zewnetEre.

Koniunktura eosoodarcza
W rcku 2016 r. glo\rmie z powodu spadku zam6wiei inwestycyjnych w budownictwie Sp6lka

odnotowala spadek przychod6w.
Sp6lka gl6wnie koncentrowala sig na niszowej dzialalno3ci zwiqzanej z produktami maloseryjnymi na

potrzebie konkretnych projekt6w. 
ll. I 8I  I l/twt " l



Generalnie Spolka zamierza koncentrowa6 sig na najbardziej perspekfywicmej czgsci r)'nku

oSwietlenia czyli LED. W samej technologii LED najbardziej perspektywicznym segmentem

Smart/Lntelligent Lighing, kt6ry umozliwia oszozgdnosci energii do 90olo. Na razie stanowi on okolo

ljyo.alo{ci tozetiv h. Przywiduje si9, 2e w ci4gu 5 lat b9dzie to okolo 30% rynku.

Cenv surowc6w
Emitent prowadzi sFzedaz eksportow4 oraz nabyra niekt6re surowce niezbldne do produkcji na
podstav,,ie kontrak6w w walutach obcych, gl6wnie w euro. Koszty produkcji oFa\,r' oswietleniowych
uzaleznione s4 od cen aluminium, stali, szki4 miedzi, tworz,'vr' sztucznych omz r62nego rodzaju
komponent6w elektronicznych i elektrycznych wykorzystywanych do produkcji.
Poniewaz Spolka spEedaje cz9S6 swojej produkcji na rynkach zagraricznych, wystppuje cos w

rodzaju naturalnego zabezpieczenia cen komponent6w nab)rtanych na r5mkach zagranicalyoh.

Sezonowos6 produkt6w

Sp6lka osi4ga przychody ze sprzedariry z trarsakoji zwiqzanych z kontrahentami dzialaj4cymi na ry.nku
budowlano- montainwym, kt6ry charakteryzuje si9 stosunkowo wysokq sezonowoici4 SezonowoS6
jest czynnikiem chamkterystycznym dla calej bran2y budowlanej i szozeg6lnie dala sig odczu6 w
pierwszej polovr'ie 20 I 6 roku.

Konkurencja bran2owa
Sp6lka funkcjonuje na rynku producent6w speojalistycznyoh opmw oSwietlenio*?ch lstotnymi
crynnikami decyduj4qnni o przewaalze danego podmiotu, a w tym r6wnie2 i ofercwanego produktu

sq: cena, doswiadczenie i zdolnoici produkcyjno -technologiozne, jako66 oferowanych produkt6w

oruz tempo realizowMia zam6wie6.
Sp6lka ogranicza ryzyko konkurenoji popnez realiz ciQ niestandardowych projekt6w oraz popnez

rczszerzgnie oferty o produkty niestandardowe i oryginal€, produkowane dzigki poryskaniu na

wyl4cznos6 dwieiych i oryginalnych projek6w produkt6w oswietleniowych.
Sp6lka stara si9 ograniczyl zalei.Do{e od nie zavtsze rentownych, maloseryjnych zam6wief poprzez

opracowanie produkt6w na rynek masowy oraz rozw6j dzialalnoici uslugowej w formule dzialalnosci

OEM.

Nieterminowe zaplaty
Sltuacja ekonomiczna podmiot6w funkcjonujqcych w krggu odbiorc6w Spolki zalezy w gl6wnej

mierze z od og6lnej kondycji gospodarki, Emitent ogranicza ryzyko zwi4zane z nieterminolymi
zaplat^m1 poprzez weryfikacje wiarygodnoSoi kontraktowej konhahent6w omz utr2.Jm]'wanie
wsp6lpracy ze sprawdzonymi podmiotowymi. Spolka pobiem przedplaty od no$ych bqdi

niosolidnych kontrahent6w.

Zdazenia losowe
Zaistnienie zna.z4cych zdarzei lub o4,mik6w, kt6rych Emitent nie jest w stanie pzewidzie6, mo2e

Fpb,n46 nega8rtnie na prowadzon4 dzialalnosd i s)'tuacig finansowq Emitenta. Sp6lka zabezpiecza

sig pfled nieprzewidzianymi stratami popoez zawarcie um6w ubezpieczeniowych (samoch6d

sluZbowy, mienie, maszl,ny produkcyjne).

lruy'



J.2.Ryryka i zagrotenia wewnglrzne

Niezrealizowanie zakladaneqo ooziomu wyniku finansoweao

Istnieje ryzyko zwiqzane z nieaealizowaniem zakladanego wyniku finansowego. Emitent funkcjonuje
w warunkach rynkowych, gdzie mo2a nast4pi6 sze.eg trudnych do przewidzenia ozr'naik6w
negqrnie oddzia\'wujqcych na rytuacjg Emitenta. Emitent stara si9 to ryzyko zminifiallmwaf
wdrazaj4c program redukcji koszt6w oraz stale posz€rzajqc oferte o produkty xysoko zaawansowane
techrologicznie zapewniaj4ce sprzedaz \rrysoko-marzowq.

Utata kluczo*rr'ch lr4eeutrklx
Dzialalno36 Sp61ki prowadzona jest w daczn''m stopniu w oparciu o wiedzg i doSwiadczenie kadry
pracowniczej. lstnieje potencjalne ryzyko odejscia praoownik6w o kluczowyn naczeniu, co mogloby

mied negag.rny wpl).il na ptebieg rozwoju Spolki oraz poziom osi4ganych wynik6w,
Emitent ograniczaprz€dmiotowe ryzyko poprzez;
- politykg zatrudnienia i kulturQ organizacyjn4 dzigki k6rej pracowniczy idenqfrkuj4 sig ze Spolk4,
- odpowiednie ksztaltov,,anie polityki wynagrodzenia, w szczeg6ltosci system premiowania

4, Wskazani€ postgpowsi toczecych sig prr,ed sadem, organem wlaScirvym dla postepowanis

arbitrazowego lub organem administracii publicznej, z uwzglQdnieniem informacii w

zakr€sie postQpowanir dotyczacego zobo\tiezai .lbo wierzf,telnoici Emit€nta tub jedn;ostki

od niego zaleZnej, kt6rych warto66 statrowi co najmniej 10 yo kapital6w wlasnych Emitenta

Obecnie toczy sig jedno postgpowanie dotyoz4ce zobowi4zai albo wiez'4elno6ci, ktorych wartoid

stanowi co najmniej 10% kapital6w wlasnych Emitenta.

Zarz4d Sp6\ki podaje, in postepowanie s4dowe prowadzone przez SAd Rejonowy S4d Gospodarczy w

Warszawie sygn. akt XXVI GC 401112 - dot. dostaw w 2011 r. w kwocie naleznojci gl6wnej

109.692,38 zl. zostalo zakoiczone w pierwszej instancji wyrokiem Tas4dzaiqcym na Eecz Sp6lki

calo66 dochodzonego roszczenia.

5. Informaci€ o podstawowych produktach, towarach lub uslugach wraz okresleniem ich

udzialu w sprzedairy Emitenta og6lem, a takZe zmiany w tym zakresie w datrym roku

obroto$Tm

LUXIMA S.A. nalezy do $upy polskich firm dzialaj4cych w obszaze profesjonalnego oswietlenia.

Przedmiotem dzialalnoSoi LUXIMA S.A. jest projeltowanie, konstruowanie, wytitatzanre oraz

sprzeda2 profesjonalnych system6w oiwietleniowych do obiekt6w budownictwa og6lnego,

architektonicznego, mieszkalnego, przemyslowego, specjalistycznego i zewngtrmego na rynL:u
kajowym oraz zagranicznym.

Produkty oferowane pzez LUXIMA S.A. mo2na podzieli6 na:
1. Oprawa hemetyczna AQUA na Swietl6wki liniowe
2, Oprawa hermetyczna AQUA LED
3. Oprawy rastro*e (TARANIS, MEDROS, BELENUS)

4. Oprawy liniowe - BELI
5. Oprawy niestandardowg w€dfug zam6wiei klienta
6. Uslugi (lakierowanie, naprawy)
7. Pozostale wlroby (obudowy do opraw, elementy oswiedeniowe, odblysniki, akcesoria itd.)



W 2015 roku Sp6lka wdrozyla do produkcji oprawy LED - MEDROS LED M, odpowiadajqce
najbardziej populam),rn i powszechnie stosowan),rn w osiryietleniu biuroulm oprawom rashowym o
mocy 4xl8W.
LUXIMA SA wdrozyla do produkcji r6wnie2 oprawg AQUA 80 LED.

Dodatkowo od 2015 roku trwaj4 praco nad wprowadzeniem do produkcji opraw AGRO.

6. Informacje *ybrane o rynkach zbytu

6.1. Struktura przychod6w ze sprzeda,

Struktura teri.torialna kwota udzial
kraj 1 .l05 .124,51 98%
eksport 22.484,21 2%

6.2. Sprzedat eksportowa

NajwiQkszy vdzial w spneda'y eksportowej w2016 roku nialy takie
Singapur, omz Austria.

kraje jak Nowa Zelandi4

6.3. SpEedaZ z uwzglgdnieniem poziom6w w poszczeg6lnych miesi4cach roku obrotowego

Sfyczef 2016 r.

Nelto

25 856-89 31 525,57

Marzec 2016 r.
: Srutto

221774-51 272 7AA.10

Kwiecief 2016 r,

49 t159.04

Maj 2016 r.
Netto

{3 561.t}6 53 31t.28

Luty 2016 r.
Netto Srutto

80 68r.57 39 238-35

"/ry



Czerwiec 2016 r.

303 602_30 373 t66.51

Lipiec 2016 r.

Wrzesiei 2016 r,

Sierpief 2016 r.

r8 51627 56 008-t7

Grudziei 2016 r.

7. Informacje o istotdych transakcjach zrwartych przez Emitenta Iub jednostkQ od riego
zaleinq z podmiotami powi4zanlmi na itrnych tarunkach nD rynkowe, wraz z ich kwotami
oraz informacjami okre,(lsj4cymi charakter tych transakcji

Emitent nie zawieral tego typu um6w w roku 2016.

8. Informacje o udzielonych w danlm roku obrotowym poiryczkach, ze szczeg6lDym
uwzglgdniediem poiryczek udzielonych jeddostkom powiqzanym Emitenta, z podatriem co
najmtriej ich kwoty, rodzaju i wysokosci stopy procentowej, waluty i terminu wymagalnoici

W roku obrctow).rn 2016 Emitent nie udzielal poiyczek.

1,1'( "

PMdziernik2016 r.

Listopad 2016 r.



Nastqpi pol4czenie biznes6w firm o tym samym
emisji akcji se.ii H wplyn4 pozlt,'wnie na
najpilniej szych zobowi4zaf .

13. Nagrody i rryr62nienia

9. W przypadku €misji papier6w wartosciowlch w okresie ot jettm raportem - opis
r&ykorzf,stania przez Emitenta wpllrdw z emisji do chwili sporz4dzenia sprawozdania z
dzialalnosci

W 2015 roku Sp6lka podjgla Uchwalg o emisji do 50.000.000 akcji serii H o wartosci nominalnej 0,02
zl. 31 gudnia 2015 roLu Sp6lka podpisala umowg o objgciu akcji serii H przez Spdkg 4 Better Life.

Wplata na akcje nast4pila 15 marca 2016 a ostateczna rejestracja nast4pila 9 grudnia 2016.

wplywy z emisji poslu2yly przede wszystkim do splary najpilniejszych zobowi4zari kr6tko i
dlugoterminowych i zakup maszyny do obr6bki blachy.

10. Objasnienie r62nic pomigdzy nyDikami finansowymi r&Tkazatrymi w raporcie rocznym' a
wczesniej publikowanymi prognozami wynik6w na dsny rok

Sp6lka nie publikowala prognoz finansowych na 2016 rok.

11. Wainiejsze osi4gdiecia w dziedzinie badaf i rozwoju

Opracowywanie produk6w przeznaczonyoh na rynek masowy. Oprawy ACRO.

12. Prz€widrvaoy rozw6j jednostki

profilu dzialalnosci (wymiana u&ial6w). Srodki z
poprawg p$nnosci finansowej Spolki i tplatg

LUXIMA SA jako finalista Rankingu Najlepszych Polskich Eksporter6w 2016 w kategorii w
katego i: Male Przedsigbiorstwa (miesigczDik Gazeta Bankowa).

14. AklurlDa i przewid,'\daDa sytuacja finaDsowej

Na dany moment s],tuacja Sp6lki jest trudna ohod stabilna. Brdkuj€ kapitalu obrotowego, kt6ry by
zagiarantowal odpowiedni4 wielko66 produkcji. Sp6lka poddawana jest egzekucji komomiczej.
Dofinansowanie przez inwestom bmniowego pozwoli na splatp najpilniejszyoh zobowiqzatl i pozwoli
odbudowad Fzlnajmniej w cz€6ci kapital obrotowy.

15. zdarzetria istotnie wptt'wajqce na dzialalnos6 j€dnostki, jakie nast{pi}y w roku obrotowym,
a takie po jego zakoiczrniu, do dnia zatwierdz€nia sprawozdania finansowego.

w dniu 27 maja 2015 roku na podstawie uchwaly nr 10 Nadzwyczsjnego Walnego Zgromadzenia
Akojonariuszy Sp6lki obnizono kapital zakladowy Sp6lki z kwoty 3.792.000 zl do kwoty 758.400 zl.
Obnizenie kapitalu nast4pilo poprzez zmniejszenie wartosoi nominalnej akcji z kwory 0,10 zl do
kwoty 0,02 zl.
W dniu 13 paidziemika 2015 roku Sed Rejonowy w Olsztlnie, VI Wydzial Gospodarczy Rejestru
S4dowego wydal postanowienie obnizy6 kapital zakladowy Spolki z 3.792.000 do 748,400 z, popflez
zmniejszenie warto6ci nominalnej akcji z 0,10 I do 0,02 zl.

w roku 2015 na podstawie uchwaly nr 12 Nadzwyczajnego Wahego Zgrcmadzenia Akojonariuszy
Sp6lki z dnia 2? maja 2015 roku podwyj,szono kapital Spolki o L:wotq nie wigksz4 niz I 000 000 zl.
w drodze emisji nie wigcej niz 50 000 000 akcji zwyklych na okaziciela serii H o wartoSci nominalnej



0,02 zl. za ke.zd4 akcjg. W interesie Sp6lki podj9to decyzjg o wylqczeniu pmwa poboru nowo

emitowanych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Sp6iki. Jednoczesnie Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy lupowal'i].tro ZaxzTd do wyboru inwestora, kt6remu zostanie zaoferowane

nabycie/obj9cie nowo emitowanych akcji Spolki.
Termin zawarcie umowy objgcia akoji se i H zostal \tyznaczony w terminie do 31.08.2015 r.

W dniu 15.07.2015 r. p odctas Zryczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy uchwaly
nr 25 postanowiono *ydfuZy6 termin zawarcia umowy o obj9cie akcji sedi H do dnia 31.12 2015 r.

Umowa z inwestorem zostala podpisana 31.12.2015 r.
Na podstawie zawartej umo*y z akcjonaduszem termin wplaty na podwyzszenie kapitalu

zakladowego Sp6lki mial nastapid do 31 marca 2016 r, W dniu 15 marca 2016 roku zostala dokonana

wplata o wartoici 1 .000.000 zl na rachunek firmowy Sp6lki
Wniosek o podwyiszenie kapitafu zostal zloiony do KRS 14 kwietnia 2016 roku.
Ostatecznie podwyzszenie kapitalu zarejeshowano 9 gudnia 20l6 roku

W dniu 24.04.2017 Luxima zawarla umowg z jednym z producent6w oswietlenia LED na wykonanie
pmc badawczo-rozwojowych na opracowanie i przetestowanie lampy LED do upmw roslin pod

umowy oslonami. Wartosd umowy 350.000 PLN+VAT. Termin wykonania 3 miesi4ce.

W dniu 23 maja 2017 NadzwyczajrcWakteZgtomadzenie Luxima S.A postanowilo wynzid zgodg

na zbycie przez Sp6lk nieruchomoSci bgd4cej jej wlasno6ci4, polozonej w Elku przy ulioy okrginej

48, dla k6rej S4d Rejonowy w Elku prowadzi ksigg9 wieczyst4 OLIE/00038038/3 na rzecz Sp6&i

ESS Energz Saving Solutions S.A. z siedzib4 w Warszawie za cen? nie mniejsz4 ni2 2.000.000 (dwa

miliony) zl netto.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. kupujqcy nieruchomod6, czyli ESS EnerS/ Saving Solutions ztrozyl w

kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkala przy ulicy l-uckiej 214/6w Wats'mwie depozf

w kwoci€ 2.460.000,00 PLN z kt6rego zostaly m.in. oplacone zobowi4zania publiczno-prawne

Luximy wobec Zakladu ubezpieozef Spolecayoh, Urzgdu Skarbowego, Urzgdu Miasta w Elku na

kwo4 przekraozaj4o4 1 .100.000 21, z^ezpieczone wpisani na hipotece nieruchomosoi Lu)(imy.

16. Informacje o udzialach wlasnych' w tym!

- przycrynie nabycia udzial6w wlasnych dokonanego w roku obrotowym
- liczbie i wartoici norninalnej nabltych oraz zbltych w roku obrotovym udzial6w, a w pizt?adku

braku wariosci nominahej - ich wartosci ksiggowej, jak tez cz96ci kapitalu podstawowego, kt6rq te

udzialy reprezentuj4
- w pr4?adku nabycia lub zbycia odplatnego - r6\,nowartoici tych udzial6w
- liczbie i wartoSci nominalnej wszystkich udzial6w nabltyoh i zatrzymanych, a v,/ razie braku

wartosci nominalnej - wartoSci ksiggowej, jak r6wniez czQsoi kapitalu podstawowego, kt6r4 te udzialy

reprezentuJq

Nie dotyczy

17. Informacja dotycz4ca posiadanych przez jeduostke oddziatach (zakladach)i

Nie dotyczy

18. Informacja o instrumentach ffnansowych w zakr€sie: p{
L4



a) ryryka: zmiany cen, kredltowego, istotnych zakl6cei przeplt'w6w 6rodk6w pienigznych oraz utrary
plynnosci finansowej, na jakie naraijona jestjednostka, 

-

b) przyjgtych przezjednostkg celaoh i metodach zatz4dzania ryqkiem frnansow).rn, lqcznie z
metodami zabezpieczenia istotnych rodzaj6w planowanych transakcji, dla lt6rych stosowana

iest rac hunkolt) o't zabezpiaazf,,i|,

stosowne ujawnienia zawarto w infomacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

19. Zmianyw zasadach zarr4dzania pEedsigbiontwem Emitenta- nsjwainiejsze dziala|ria
Zsrzqdtt.

Zasadniozz rewizja strategii zakladala zmianQ priorj4et6w produkcyjnych i handlowych
Sp6lki; obok malo rentownych zlece6, szt'tych 

"na 
miar9", Spolka ma sie skoncenfiowad na

rozwinigciu dzialalnoici na rynek masowy oraz dzialaniu produkcyjnym w formule OEM.
W celu uzdrowienia bier4cej sltuacji Sp6lki, Zxz4d podjql w 2016 roku nastgpujqce

dzialanie: nawiqzaniu wsp6+pracy technologicznej, produkcyjnej i handlowej z inwestorem
branzowym. Trwaj4 prace nad opmcowaniem produk6w na rynek masowy. Zasadniazym
ograniczeniem jest brak kapitalu na te inwestycje.

20, W przypadku sp6lek kapitalorvych - okreslenie lqcznej liczby i wartoSci nomiialnej
wszystkich akcji (udzial6w) Emitenta oraz akcji i udziol6w w j€dnostkach powi4zanych

Emitenta, bgd4cych w posiadatriu os6b zarz4dzajecych i drdzoruiqcych Emitenta (dla

kaidej osoby oddzielnie)

W dniu 5 lipca 20 1 7 r. do Sp6lki wpbnglo oswiadczenie od p. Konrada Lisowskiego (Czlonka Rady
Nadzorczej) o posiadaniu 345,960 akcji, co stanowi 0,91% kapitalu zakladowego Sp6lki.

21, Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym n6wniei zawartych po dniu
bilansosTm), w wyniku kt6rych mogq w przyszlo{ci trast4pi6 zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dofychczasowych skcjonariuszy i obligataduszy

Po zarejestrowaniu akcji serii H Sp6lka 4 Better Life objela 50.000.000 akcji LUXIMA SA.

22. Informacje o znaez4cych zdaraeniach po dniu bilansowym

W dniu 24.04,2017 Lrl\ima zawarla umowg z jednym z producent6w oswietlenia LED na

wykonanie prao badawczo-rozwojowych na op€cowanie i przetestolvanie lampy LED do upmw roslin
pod umowy oslonami. Wartosi umowy 350.000 PLN+VAT. Termin wykonania 3 miesi4ce.

w dniu 23 maja 2017 Nadzwyczajr,evalne Zgomadzenie Luxima S.A. postano\',/ilo wyrazi6
zlodl na zbycie przez Sp6lk9 nieruohomogci bgd4c€j jej wlasnosciQ, polozonej w Elku przy ulicy

Okrg2nej 48, dla lc6rej S4d Rejonowy w EIL:u prowadzi ksiggg wieczystq OLIE/00038038/3 na rzecz

Sp6lki ESS Energy Saving Solutions S.A. z siedzib4 w Warszawie za ceng nie mniejsz4 niz 2.000.000
(dwa miliony) zl netto.



w dniu 28 kwietnia 2017 kupujqcy nieruchomosd , czyli ESS Energy Saving Solutions zloil w

kancefarii Notadalnej Jolanta Gardocka, Beata Otkala przy ulicy Luckiej 21416 w W9/sz wie depozyl

vr' kwoci€ 2.460.000,00 PLN z kt6rego zostaly m.in. oplacone zobowiqzania publiczno-prame

Luximy wobec Zakladu ubezpieczei SpoleoznyclL Urzgdu Skarbowego, Urzgdu Miasta w Elku na

kwotg przekraczajqcq 1 .100.000 z1 , zabezpiecznne wpisami na hipoteae nieruchomoici Luximy.

23. Itrformacje dodatkowe

23.1. I)ata zawarcia przez Emitentr umosY' z podmiotem uprawnionym do badania

sprawozdai finansosTch, o dokolanie badania lub pEegl4du spnwozdania finansowego

lub skoDsolidowanego sprawozdanis finansowego oraz oknesie, na jaki mstda zawarta ta

umowa.

Zarzad LUXIMA S.A. olwiadczL12 zgodtie z obowiqzuj4oymi przepisarni Rada Nadzorcza w

dniu 16 grudnia 2016 r. podjgla uchwalg w sprawie wyboru Bieglego Rewidenta do badania

sprawozdania finansowego Sp6lki za rok obrotowy 2016.
Podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego Sp6lki bgdzie Kancela a

Bieglego Rewidenta Piotr Habib, kt6m wpisana jest na prowadzon4 przez Icajow4 Rade Bieglyoh

Rewident6w Rejestru listQ podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod

numerem 3406.

23.2. Wynagrodzenie podmiotu uprawniotrego do badanir spmwozdaf finansowych,

*Tplacon€ lub naleitrym za rok obrotowy odrebnie zal

- badanie rocznego sprawozdadia finansowego

- inne ustugi poSwiadczajqcer iv tym przeghd sPrawozdada finansowego

. 
- uslugi doradztwa podatkowego

- pozostale uslugi

Wynagrodzenie z b4ulu badania i oceny sprawozdania finansowego wynosi 7.500 zl netto,

powigkszone o podatek VAT.

Wynagrodzenie za badanie i oceng sprawozdaria finansowego na 2016 r. wynosilo lqcanie

8.000,00 zl netto, powigkszone o podatek VAT.

24. Iaformacje o wynagrodzeDiu Autorlzowanego Dondcy

Wtmagrodzenie miesigczne T&T Consulting Sp. z o.o. z siedzibQ we Wroclawiu bgd4cego

Autoryzowanym Doradc4 Emitenta, $ynosilo 599,00 zl netto powiQkszone o podatek VAT przez

pierwsze 6 miesigcy. obecnie kwota wy,nosi 1.299,00 zl netto polvigkszone o podatek VAT

miesiQcznie.

25. Informacje o w]'nagrodrrniu Animatora Rynku

L6



Wynagrodzenie miesigczne Domu Makle$kiego BDM, bidqcego Animatorem Rynku Emitenta'

wvnosi 1.000.00 zl.

26. Oswiadczenie Zarz4du

Oswiailczenie Zarzedu Sp6lki LIXIMA S.A. w sprawie rzetelnosci sporz{dzenia sprawozdania
Iinansowego zs okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudtria 2016 roku.

Zarzqd LLIXIII4,4 S.A. oiwiadcza, 2e wedle jego najlepszej wiedryt roczne

sprm,vozdanie Jinansowe za okres od dnia I stycznia 2016 roku do dnia 3l

grudnia 2016 roku i dane por6wnywalne sporzqdzone zostaly zgodnie z

przepisami obowiqzujqcymi Emitenta oraz odzwierciedlajq w spos6b

prawdziwy, netelny i jasny sluacjg majqtkowq i finansowq LUKMA S A. oraz

jej wynik finansowy, oraz 2e sprawozdanie z dzialalnoici Sp6lki zawie1a

prawdziwy obraz sytuacji Sp6!ki, w tym opis po^tswowych zagro2efi i ryzyka

aniqzanego z prowadzonq dzialalnoiciq.

Oswiaalcz€nie Zarzqdu Sp6lki LUXIMA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
spmwozdaf finansoETch.

Zanqd LUXMA S.A. olwiadcza, 2e podmiot uprawniony do badania

sprawozdafi finansowych, dokonujqcy badania rocznego sprautozdania

fi.nansowego Sp6lki za okres od dnia I stycznia 2016 rolw do dnia 3l grudnia

2016 roku, zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz, i:e podmiot ten

oraz biegli rewidenci, doknnujqc badania tego sprawozdania finansowego,

spelniali warunki do wyra2enia bezstronnej i niezale2nej opinii o badaniu'

zgodnie z wlaiciwymi przepisami prol)a krajowego.

27. Opinia i raport bieglego rewidenta z badania spnwozdania finansowego

Zalacmik nr I do Sorawozdalia
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