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1. WYNIKI FINANSOWE
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IH 2018
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY PÓŁROCZNE [MLN PLN]
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➢ +7% wzrost przychodów Grupy rdr

➢ rezultat wyższej sprzedaży w segmentach:

▪ tkanin

▪ materiałów reklamowych
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SKONSOLIDOWANE WYNIKI PÓŁROCZNE [MLN PLN]
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➢ +39% rdr wzrost zysku netto w IH 2018

➢ Wpływ wyższej rentowności segmentu 
tkanin w analizowanym okresie



SEGMENT TKANINY
PRZYCHODY I WYNIK SEGMENTU [MLN PLN, SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ]
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Przychody Wynik

Za segment TKANIN odpowiada spółka Miranda, producent tkanin oraz
dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych.

IH 2018
➢ +16% wzrost sprzedaży

➢ +213% wzrost wyniku segmentu

▪ korzystniejsza struktura sprzedaży w Mirandzie,

▪ wzrost poziomu sprzedaży umożliwił istotne przekroczenie
poziomu kosztów stałych i poprawę rentowności,

▪ planowana kontynuacja procesów optymalizacyjnych w 2018 r.



SEGMENT MATERIAŁY REKLAMOWE
PRZYCHODY I WYNIK SEGMENTU [MLN PLN, SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ]
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Przychody Wynik

Za segment MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH odpowiada Litex Promo, 
producent nośników reklamy outdoor oraz mebli ogrodowych.

IH 2018
➢ +2,6% rdr wzrost przychodów segmentu

▪ pozyskanie większej liczby zamówień w I kw.

➢ -26% rdr spadek wyniku segmentu

▪ wyższy koszt pozyskiwanych półproduktów aluminiowych,

▪ presja płacowa i wyższe koszty wynagrodzeń.



SEGMENT SPRZĘT SPECJALISTYCZNY
PRZYCHODY I WYNIK SEGMENTU [MLN PLN, SPRZEDAŻ POZA GRUPĘ]

7

6,8

4,9

-3,1 -3,0

IH 2017 IH 2018

Przychody Wynik

Za segment SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO odpowiada Lubawa S.A., 
producent wyposażenia dla służb mundurowych.

IH 2018
➢ -29% spadek przychodów segmentu

➢ -3,0 mln zł wynik segmentu

➢ Segment należy analizować w skali pełnego roku

▪ ze względu na specyfikę branży mundurowej I półrocze jest okresem
stosunkowo niskiej sprzedaży segmentu,

▪ zgodnie z doświadczeniem Spółki, kumulacja zamówień przypada na
II połowę roku.



2. WYBRANE BIEŻĄCE WYDARZENIA
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WYBRANE BIEŻĄCE WYDARZENIA
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➢ Lubawa USA uczestniczy w przetargu na dostawę maskowania dla armii amerykańskiej, który obecnie 
znajduje się w zaawansowanej fazie prototypowej.

➢ 26 kwietnia br. – otrzymanie zamówienia na system kamuflażu multi-spektralnego od HDT Global, 
partnera Lubawy USA w konsorcjum w ramach postępowania przetargowego 
(wartość zamówienia: 468 tys. USD netto)

➢ Decyzja o wyborze dostawcy maskowania powinna zapaść do końca 2018 r. W przypadku wyboru 
rozwiązania Lubawy USA, spółki otrzymają 10-letni kontrakt, przy realizacji którego Lubawa USA 
ma uzyskiwać dochód z tytułu opłat licencyjnych od HTD Global.

➢ Kontynuowane są prace nad nową strategią Grupy Lubawa.

➢ Strategia ma kompleksowy charakter – dotyczy wszystkich segmentów i obszarów działalności Grupy.

➢ Poszczególne założenia są wdrażane w sposób ciągły.

➢ Oficjalne ogłoszenie planowane na II połowę 2018 r.

#1
NOWA 

STRATEGIA

#2
MASKOWANIE

DLA USA 



WYBRANE BIEŻĄCE WYDARZENIA
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➢ Trwa budowa nowoczesnego laboratorium spółki Lubawa, w którym prowadzone  będą  testy  
produktowe  (w  tym  balistyczne),  a  także  badania  nad  właściwościami nowoczesnych materiałów.

➢ Planowane zakończenie prac budowlanych w 2018 r. 

➢ DEFENDER 2018 za Kombinezon odłamkoodporny-trudnopalny Szerszeń produkcji Lubawy S.A.

➢ Nagroda Specjalna Komendanta Głównego Policji za Kamizelkę nożo- i igłoodporną MARS, jako
produkt najbardziej przyjazny polskiej policji.

➢ Nowość – namiot pneumatyczny NPSO-30, z opcjonalnym stelażem zewnętrznym. 

#3
MSPO

I KOLEJNE NAGRODY

#4
CENTRUM BADAWCZO-

ROZWOJOWE

#5
INNOWACJE 

I NOWE PRODUKTY

➢ Grupa kontynuuje prace rozwojowe, m. in. w zakresie technologii kamuflażu i zaawansowanych 
tkanin technicznych. 

➢ Jednocześnie prowadzone są prace nad szeregiem innowacyjnych produktów. Część premier 
zaplanowana jest na 2018 r.



STRUKTURA GRUPY



GRUPA LUBAWA



KIM JESTEŚMY?

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, 
obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem 

dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. 

Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż 

tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. 
Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu 

obróbki tkanin i dzianin - od surowego materiału po zaawansowany 

technologicznie produkt finalny.



STRUKTURA GRUPY



Liczba wykwalifikowanych

pracowników

Ponad 40 krajów, do których 
eksportujemy produkty

Liczba spółek wchodzących 

w skład Grupy

Liczba zakładów produkcyjnych

1 500

47

17
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POTENCJAŁ



ZAKŁADY PRODUKCYJNE W POLSCE



MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG



PROFIL  DZIAŁALNOŚCI



Ekspert w dziedzinie produkcji osłon 

balistycznych, kamizelek kuloodpornych, 

namiotów oraz specjalistycznych tkanin 

powlekanych.

Spółka specjalizuje się również w systemach  

bezpieczeństwa i higieny pracy.

//// www.lubawa.com.pl



BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE



|Kamizelki kuloodporne |Hełmy |Tarcze kuloodporne |Oporządzenie taktyczne

|Plecaki |Odzież specjalna i ochronna |Kamuflaż indywidualny |Wyposażenie dla pilotów



BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW



|Wyposażenie dla lotnictwa |Kamuflaż mobilny |Kamuflaż statyczny | Makiety

|Balistyka dla pojazdów |Balistyka dla okrętów |Balistyka dla śmigłowców |Pojemniki na amunicję



BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE



|Namioty |Dekontaminacja |Łodzie RIB |Sprzęt pływający

|Wyposażenie namiotów |Ochrona przed powodzią |Mobilne systemy szkoleń |Osłona przeciwodłamkowa



SPRZĘT BHP I RATOWNICTWO



|Plecaki ratownicze |Stroje gazoszczelne |Skokochrony |Zbiorniki na wodę

|Stroje specjalne |Tkaniny gumowane |Worki wypornościowe |Ochrona przed upadkiem



Ormiańska filia spółki Lubawa S.A. zajmuje się 

produkcją wielozakresowych siatek 

maskujących oraz optycznych, makiet 

uzbrojenia, np. czołgów 

T-72, namiotów i wyposażenia indywidualnego.

Produkowane wyroby trafiają do wojska i 

innych służb mundurowych Republiki Armenii.

//// www.lubawa.am



|Siatki maskujące

|Makiety pneumatyczne |Namioty |Wyposażenie indywidualne



Lubawa USA oferuje produkty z wachlarza 

polskiego producenta Lubawa S.A.

Przedstawicielstwo w Stanach Zjednoczonych 

skupione jest na kontaktach ze służbami 

mundurowymi. W ofercie spółki znajdują się też 

artykuły z zakresu systemów zabezpieczeń 

przed upadkiem.

//// www.lubawausa.com



Litex Promo to producent artykułów reklamowych branży

Outdoor & Indoor w Polsce. Na rynku istnieje już od 1993 roku.

Atutem spółki jest to, że cały proces produkcyjny odbywa się

kompleksowo na terenie firmy. W asortymencie Litex Promo

znajdują się takie produkty jak: parasole reklamowe, namioty

reklamowe, flagi, banery, meble ogrodowe, płotki, bujaki

reklamowe, systemy reklamy tekstylnej i wiele innych. Litex

Prmo jest głównym dostawcą nośników reklamowych dla

największych kompanii piwowarskich i firm z branży napojowej

w kraju i na świecie.

//// www.litex.pl



|Parasole

|Meble |Konstrukcje specjalne |Banery

|Namioty |Flagi i beachflagi |Markizy i pergole

|NEOframe



Wypracowane przez Litex Promo doświadczenie na 

rynku krajowym, jak i zagranicznym stało się inspiracją 

do wykreowania marki Litex Garden.

//// www.litexgarden.pl



|Parasole

|Markizy

|Meble

|Namioty



Producent tkanin oraz dzianin poliestrowych, 

poliamidowych i mieszanych, z doświadczeniem 

sięgającym 1952 roku.

Bogata praktyka w branży i zaawansowane zaplecze 

maszynowe to silne strony Mirandy.

//// www.miranda.pl



|Tkaniny obiciowe

|Tkaniny i dzianiny 
na obuwie

|Tkaniny dekoracyjne

|Tkaniny gładkie i żakardowe

|Obrusy |Tkaniny roletowe

|Tkaniny techniczne |Tkaniny dziecięce



Miranda dysponuje pełnym cyklem produkcyjnym, 

zlokalizowanym w jednym miejscu, opartym na stale 

modernizowanym, nowoczesnym parku 

maszynowym.

Posiada również własne zaplecze laboratoryjno –

badawcze, które zapewnia stałą kontrolę nad 

produkcją, zgodność z wymaganymi parametrami 

technicznymi oraz standardami jakościowymi, 

ekologicznymi i higienicznymi.

//// www.miranda.pl



|Tkaniny na odzież 
ostrzegawczą

|Dzianiny dystansowe |Tkaniny i dzianiny
na kamizelki kuloodporne

|Tkaniny i dzianiny na multispektralny kamuflaż

|Tkaniny na plecaki |Tkaniny na namioty



Firma oferuje usługi sitodruku i druku cyfrowego. 

Zaawansowany park maszynowy do druku 

wielkoformatowego na tkaninach i dzianinach 

pozwala realizować najbardziej wymagające 

zamówienia.

//// www.effect-system.com



|Serwis sitodruku

|Flagi

|Malarnia proszkowa

|Banery

|Drukarki płaskie |Drukarki rotacyjne

|Parasole |Namioty



Producent namiotów i przedsionków do przyczep 

kempingowych z ponad 55-letnim rodowodem 

na rynku turystycznym.

//// www.isabella.net/dk



|Przedsionki do przyczep kempingowych



Zapraszamy do kontaktu

ri@lubawa.com.pl
+48 71 782 11 69

LUBAWA S.A.
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
UL. STAROPRZYGODZKA 117
WWW.LUBAWAGROUP.PL

artur.rzepka@redwoodpr.pl
+48 603 548 896

REDWOOD SP. Z O.O.
WROCŁAW
UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15
WWW.REDWOODPR.PL 


