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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] 

01.01.2017 
– 

31.01.2017 

01.01.2016 
– 

31.01.2016 

01.01.2017 
– 

31.01.2017 

01.01.2016 
– 

31.01.2016 

Przychody netto ze 
sprzedaży* 

168 297,68 54 482,45 168 297,68 54 482,45 

 

*) 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 styczniu  2017 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły  168 297,68 zł.  

W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one  54 482,45 zł.  

Praktycznie całość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży izostatycznych wkładów i systemów 

kominowych. 

W styczniu 2017 roku trwały działania rekrutacyjne, których celem jest pozyskanie nowych handlowców. Z 

nowymi handlowcami przeprowadzono szkolenia produktowe. 

 

Restrukturyzacja 

W opisywanym okresie trwał w Spółce proces restrukturyzacyjny.  

W dniu 13 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli LZMO SA w restrukturyzacji.  

 

Rada przyjęła Regulamin Rady Wierzycieli LZMO SA w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku. Ponadto 

przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zarządcy z dotychczasowego przebiegu postępowania sanacyjnego 

wobec LZMO SA w restrukturyzacji i zaakceptowała czynności przez niego wykonane.  

Rada zapoznała się z planem restrukturyzacyjnym przedłożonym przez Zarządcę i wydała pozytywną opinię 

w zakresie wskazanego planu. 

 

W toku postępowania sanacyjnego LZMO Sąd wyznaczył nowego kuratora obligatariuszy. Został nim Pan 

Łukasz Grenda - radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Jego zadaniem będzie zajęcie stanowiska w 

zakresie złożonego przez Zarządcę Planu restrukturyzacyjnego. 
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Kalendarz inwestora 
 

Data Zdarzenie Uwagi 

14.01.2017 r. Publikacja raportu kwartalnego za IVQ 2016 r.  

14.02.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2017 r.  
 

14.03.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za luty 2017 r.  
 

03.04.2017 r. Publikacja raportu rocznego za 2016 r. 
 

14.04.2017 r. Publikacja raportu miesięcznego za marzec 2017 r.  
 

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.  

 
 
 

………………………………. 

Juliusz Bolek 
 

Prezes Zarządu 

 


