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LS Tech - Homes zmierza 
na NewConnect 
2011-06-07 09:22  

Firma zwiększy produkcję paneli konstrukcyjnych. Inwestycje 
sięgną 20 mln zł. 

LS Tech-Homes, spółka z portfela notowanej na NewConnect firmy ABS 

Investments, jest bliżej upublicznienia. 

 

— Na prze łomie czerwca i lipca chcemy przeprowadzić emisję prywatną. Jeszcze 

precyzujemy jej wielkość. Debiut na NewConnect zaplanowaliśmy na wrzesień — 

mówi Leszek Surowiec, prezes LS Tech -Homes.  

 

Do pierwszego podwyższenia kapita łu  już dosz ło. Spółka, która specjalizuje się w 

innowacyjnych rozwiązaniach  konstrukcyjnych budownictwa mieszkaniowego, 

otrzymała 6,1 mln z ł. Jej w ładze zamierzają wdrożyć technologię  system  lekkich 

paneli konstrukcyjnych. Z myś lą o rynku europejskim. 

Więcej o spółce we wtorek w "Pulsie Biznesu ". 

ANP 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.  Wszelkie prawa w tym 

Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone.  Jakiekolwiek dalsze 

rozpowszechnianie artykuł ów zabronione.  Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim 

utworów i danych wyłą cznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. 

Zapoznaj się z regulaminem   

Wykop Blipnij  Facebook Twitter LinkedIn  

Najnowsze informacje z rynku NewConnect co tydzień w twojej skrzynce: 
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Firma zwiększy produkcję paneli konstrukcyjnych. Inwestycje 
sięgną 20 mln zł. 

LS Tech-Homes, spółka z portfela notowanej na NewConnect firmy ABS 

Investments, jest bliżej upublicznienia. 

 

— Na prze łomie czerwca i lipca chcemy przeprowadzić emisję prywatną. Jeszcze 

precyzujemy jej wielkość. Debiut na NewConnect zaplanowaliśmy na wrzesień — 

mówi Leszek Surowiec, prezes LS Tech -Homes.  

 

Do pierwszego podwyższenia kapita łu  już dosz ło. Spółka, która specjalizuje się w 

innowacyjnych rozwiązaniach  konstrukcyjnych budownictwa mieszkaniowego, 

otrzymała 6,1 mln z ł. Jej w ładze zamierzają wdrożyć technologię  system  lekkich 

paneli konstrukcyjnych. Z myś lą o rynku europejskim. 

Więcej o spółce we wtorek w "Pulsie Biznesu ". 

ANP 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.  Wszelkie prawa w tym 

Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone.  Jakiekolwiek dalsze 

rozpowszechnianie artykuł ów zabronione.  Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim 

utworów i danych wyłą cznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. 
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