
PISMO PREZESA ZARZADU „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA W LUBAWIE, 

SKIEROWANE DO AKCJONARIUSZY W SPOSÓB ZWIEZŁY OMAWIAJACE NAJWAŻNIEJSZE 

DOKONANIA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 

2009 ROKU 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu Lubawa S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu raport 

Spółki, który podsumowuje rok 2009. Był to dla nas jak i dla rodzimej gospodarki okres 

trudny a co za tym idzie spowodował konieczność dostosowania się do panujących realiów 

rynku. 

 

W 2008 roku zanotowaliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 21 733 tys. zł i w 

porównaniu do kwoty 43 736 tys. zł w roku 2008 nastąpi istotny spadek sprzedaży. Zysk 

netto Spółki za 2009 rok wynosił  1 064 tys. zł a zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się  na  

poziomie 5 488 tys. zł. Oznacza to, iż rentowność brutto ze sprzedaży kształtowała się na 

poziomie 25 % w porównaniu do 32 % roku 2008. Spadek sprzedaży i zysku spowodowany 

był zmniejszeniem zamówień z sektora wojskowego. 

W czerwcu 2009 r. nastąpiła rejestracja spółki stowarzyszonej Xin Jiang Uniforce – 

Lubawa Technology. Również w tym samym miesiącu Spółka ta podpisała pierwszy kontrakt 

na dostawę namiotów wielkogabarytowych na kwotę 39,1 mln RMB (ok. 18,7 mln zł). 

Potwierdza to potencjał rozwoju zawiązanej spółki joint venture. 

 W 2009 r. spółka zakończyła prace nad zakupem i uruchomieniem prasy hydraulicznej 

do produkcji wkładów balistycznych. Technologia produkcji pozyskana została od 

holenderskiej firmy DSM Dyneema BV umowę licencyjną dotyczącą przekazania nowej 

technologii prasowania polietylenu. Produkowane na jej bazie płyty, stosowane będą między 

innymi do produkcji nowoczesnych lekkich i wytrzymałych kamizelek kuloodpornych oraz do 

opancerzania pojazdów i helikopterów wojskowych.  

 Pomimo wycofania się spółki z początkiem 2010 roku z planowanej akwizycji, nadal 

prowadzone są działania w celu nabycia podmiotu, który będzie pasował do profilu 

działalności  LUBAWA S.A. 

Z końcem września 2009 r. Spółka zakończyła realizację skupu akcji własnych w celu 

umorzenia. Łącznie nabyto 5,230.000 akcji własnych co stanowi 6,01 % kapitału zakładowego 

Spółki. NWZA ”LUBAWA” S.A. w dniu 10 grudnia 2009 r. podjęło uchwałę o umorzeniu 

skupionych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.  

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu LUBAWA S.A. 

Przemysław Borgosz 


