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LS Tech-Homes S.A. notuje wzrost 
przychodów oraz zysków 

 

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 

pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto w kwocie ponad 4,7 mln zł oraz 

przychodami netto ze sprzedaży sięgającymi 16,5 mln zł. Emitent przeprowadził 

z sukcesem 3 emisje obligacji, pozyskując z nich ponad 15,5 mln zł, które 

przeznaczy na realizację zagranicznych kontraktów. 

 

Spółka osiągnęła w 2 kw. 2017 r. zysk netto na poziomie ponad 1,4 mln zł, a jej 

przychody netto ze sprzedaży wyniosły blisko 6,4 mln zł. W analogicznym okresie 

ubiegłego roku strata netto Emitenta sięgnęła 2,3 mln zł przy przychodach netto ze 

sprzedaży w wysokości 2 mln zł. Narastająco, po dwóch kwartałach 2017 r. zysk netto LS 

Tech-Homes S.A. ukształtował się na poziomie 4,7 mln zł, a przychody netto ze 

sprzedaży przekroczyły 16,5 mln zł. Rok wcześniej strata netto Spółki wyniosła 3,8 mln zł 

przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 3,4 mln zł. Wyraźna poprawa wyników 

finansowych Emitenta jest związana realizowaniem zagranicznych kontraktów, 

rozbudową portfela zamówień, a także skutecznym wykorzystaniem mocy produkcyjnych 

zakładów należących do Spółki. LS Tech-Homes S.A. stawia przede wszystkim na 

innowacyjność i aspiruje do bycia liderem budownictwa modułowego w Polsce. 

 

„Bardzo dobrze oceniamy wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym 

półroczu 2017 r. Wszystkie nasze działania przebiegają zgodnie z planem i obecnie 

realizowany jest kontrakt podstawowy. Najważniejsze pozostaje dla nas jak największe 

wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych w naszych zakładach. Jestem 

przekonany, że przyjęty kierunek rozwoju pozwoli nam wypracowywać coraz lepsze 

wyniki finansowe oraz osiągnąć pozycję lidera budownictwa modułowego w Polsce.” - 

ocenia Mirosław Pasieka, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. 

 

Spółka przeprowadziła w tym roku trzy emisje obligacji serii A, serii B oraz serii C i 

pozyskała z nich łącznie środki w wysokości ponad 15,5 mln zł. Dzięki emisjom obligacji 

LS Tech-Homes S.A. zapewniła sobie finansowanie realizacji zagranicznych kontraktów. 

Od drugiego kwartału 2017 r. Emitent realizuje inwestycję o wartości blisko 124 mln zł, 

która obejmuje budowę obiektów w Berlinie i Heerlen. Pierwszy z tych projektów zostanie 

zakończony w ostatnim kwartale tego roku. Ekspansja zagraniczna stanowi jeden z 

głównych elementów strategii rozwoju LS Tech-Homes S.A., a technologia oferowana 

przez Spółkę wzbudza bardzo duże zainteresowanie na rynkach zagranicznych, bowiem 

cechuje się ona wysoką powtarzalnością standardu wykonania oraz niedostępną dla 

technik konwencjonalnych szybkością montażu. 

 

LS Tech-Homes S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2012 r. 

oraz liderem w produkcji paneli kompozytowych w technologii SIP w Europie, które są 

wykorzystywane do budowy jedno- i wielorodzinnych domów oraz obiektów 

przemysłowych. Dynamiczny rozwój Emitenta jest możliwy dzięki zapleczu 

produkcyjnemu w pięciu zakładach: w Czechowicach-Dziedzicach, Studzienicach, 



Pszczynie oraz dwóch fabrykach w Koniecwałdzie. Spółka planuje przenieść notowania 

swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.  
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