Aneks nr 6
ANEKS NR 6
do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w
dniu 10 sierpnia 2006 r. Niniejszy Aneks nr __ stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie
Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 16 sierpnia na stronach www.lubawa.com.pl i
www.pkobp.pl/bdm.
Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem publikacji Raportów bieżących o numerach 115-2006;
116-2006;118-2006; 121-2006; 122-2006.
Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
w dniu 10 sierpnia 2006 r.

I. Zmiana:
Wobec rezygnacji Pana Krzysztofa Fijałkowskiego, Pana Przemysława Borgosza oraz Pana Jacka
Łukjanowa z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta wprowadza się do treści prospektu poniższe
zmiany. Jednocześnie Emitent uzyskał informację o zbyciu akcji Emitenta przez Pana Krzysztofa
Fijałkowskiego na skutek, czego jego udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi poniżej 5%.
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Członkami Rady Nadzorczej Emitenta są:
Krzysztof Jacek Dobrowolski

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Karwowski – Członek Rady Nadzorczej
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W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1.

Krzysztof Jacek Dobrowolski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2.

Robert Karwowski – Członek Rady Nadzorczej.
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Pan Krzysztof Jacek Dobrowolski wykonuje obowiązki członka Rady Nadzorczej w siedzibie Emitenta
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-

Pan Robert Karwowski wykonuje obowiązki w Kancelarii Rady Prawnego w Warszawie oraz
obowiązki członka Rady Nadzorczej w siedzibie Emitenta
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W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Robert Karwowski

- Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jacek Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Karwowski - Członek Rady Nadzorczej
47 lat. Obecna kadencja Roberta Karwowskiego upływa w czerwcu 2007 r.
Pan Robert Karwowski ma wykształcenie wyższe – prawnicze – w 1984 r. ukończył Uniwersytet
Warszawski na wydziale Prawa i Administracji, a następnie złożył egzamin sędziowski i radcowski.
Przeszedł szkolenie dotyczące instrumentów rynku kapitałowego w Instytucie Finansów w Nowym Jorku
(1995 r.).

Pan Robert Karwowski kolejno pracował:
- w 1992 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego/Podsekretarza Stanu w Urzędzie Rady
Ministrów nadzorującego sprawy administracyjne, finansowe, gospodarcze i informatyczne;
- w latach 1994 - 1996 – doradca Zarządu, Dyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.;
- w latach 1996 – 2004 – Partner w międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Hogan & Hartson;
- od 2005 r. – indywidualna kancelaria radcy prawnego – doradztwo podmiotom korporacyjnym w zakresie
publicznego i giełdowego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz prawa handlowego i cywilnego;
- w latach 2005 – 2006 (styczeń) - członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.;
- w 1993 roku oraz w latach 2000 – 2006 (marzec) Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Bankowo –
Finansowego „Nowy Świat” S.A. z nominacji Ministra Skarbu Państwa.

Pan Robert Karwowski jest współautorem aktów prawnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.; współodpowiadał za utworzenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Centrum
Giełdowego S.A.; uczestnik projektów związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa Unii
Europejskiej.

Według złożonego oświadczenia Robert Karwowski:
•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta;
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•

nie został skazany za przestępstwo oszustwa;

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt.
14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny;

•

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych
lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);

•

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Według złożonego oświadczenia, Pan Robert Karwowski nie jest wspólnikiem spółki osobowej lub
kapitałowej. W ciągu ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych.

Krzysztof Jacek Dobrowolski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
44 lata. Obecna kadencja Krzysztofa Dobrowolskiego upływa w czerwcu 2007 r.
Pan Krzysztof Dobrowolski ma wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Krzysztof Dobrowolski kolejno pracował:
- w latach 1993 – 1997 – Euro Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie – członek Zarządu;
- w latach 1997 – 2006 – AmerLease S.A. w Warszawie – Prezes Zarządu;
- w latach 2003 – 2006 – Attis Development Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- w latach 2004 – 2006 – Towarzystwo Inwestycyjne BT Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu;
- w latach 2005 – 2006 – Platan Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Dobrowolski:
•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta;

•

nie został skazany za przestępstwo oszustwa;

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt.
14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny, z wyłączeniem WPRi „Inżynieria” S.A. w Warszawie, która została postawiona w
stan likwidacji podczas pełnienia przez Mirosława Opałkę funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej;

•

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych
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lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
•

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Dobrowolski nie jest wspólnikiem spółki osobowej lub
kapitałowej. W ciągu ostatnich 5 lat był wspólnikiem: Amerlease S.A. w Warszawie; Attis Development Sp.
z o.o. w Warszawie; Hektor Development Sp. z o.o.; Platan Sp. z o.o. w Warszawie; Biurosystem S.A. w
Łodzi.
Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne.
Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu, Prokurentami oraz osobami zarządzającymi
wyższego szczebla innymi niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenci nie występują żadne
powiązania rodzinne.

Zgodnie z brzmieniem art. 594 § 2 ksh Zarząd Emitenta powinien podjąć niezbędne działania, aby w
terminie 3 miesięcy skład Rady Nadzorczej został uzupełniony zgodnie z wymogami kodeksu spółek
handlowych.

Pkt 16.1.2. str. 102
Jest:
Rada Nadzorcza obecnie składa się z 2 członków, powołanych na wspólną trzyletnią kadencję.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
Robert Karwowski - Członek Rady Nadzorczej, powołany na obecną kadencję w dniu 21 marca 2006
roku. Obecna kadencja wygasa w czerwcu 2007 r.
Krzysztof Jacek Dobrowolski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołany na obecną
kadencję w dniu 21 marca 2006 roku. Obecna kadencja wygasa w czerwcu 2007 r.
Żaden z aktualnych członków Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w poprzednich kadencjach organu.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Obecna kadencja Rady
Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Zgodnie z brzmieniem art. 594 § 2 ksh Zarząd Emitenta powinien podjąć niezbędne działania, aby w
terminie 3 miesięcy skład Rady Nadzorczej został uzupełniony zgodnie z wymogami kodeksu spółek
handlowych.

II. Zmiana
Wobec odwołania prokury samoistnej Panu Marcinowi Krychowi (w związku z zakończeniem pracy u
Emitenta) wprowadza się następujące zmiany:
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Prokurentami Emitenta są:

Anna Stenszke

- Dyrektor finansowy

Włodzimierz Fafiński

- Z-ca Dyrektora Handlowego

Kamila Maron – Pikuła - Główna Księgowa
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Włodzimierz Fafiński
Włodzimierz Fafiński wykonuje obowiązki w siedzibie Spółki – mieście Lubawa ul. Dworcowa 1
Anna Stenszke
Anna Stenszke wykonuje obowiązki w siedzibie Spółki – mieście Lubawa ul. Dworcowa 1 oraz
w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.
Kamila Maron – Pikuła
Kamila Maron - Pikuła wykonuje obowiązki w siedzibie Spółki – mieście Lubawa ul. Dworcowa 1.
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Prokurentami Emitenta są:
Anna Stenszke

- Dyrektor finansowy

Włodzimierz Fafiński

- Z-ca Dyrektora Handlowego

Kamila Maron – Pikuła - Główna Księgowa

Anna Stenszke - Dyrektor finansowy
36 lat. Pani Anna Stenszke ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką kierunku Zarządzanie
Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Zarządzania,. Ukończyła następujące kursy: Rachunkowość
Zarządcza cz. I i II; MS Access 2.0; Modułowy Kurs Rachunkowości Podmiotów Gospodarczych;
Sporządzanie Biznes Planów/Feasibility Study; Podejmowanie Decyzji Finansowych; Zarządzanie
Kapitałem Obrotowym; Rachunkowość Finansowa a planowanie finansowe oraz Zarządzanie Ryzykiem
Handlowym i Finansowym.

Pani Anna Stenszke pracowała kolejno:
w latach 1995 - 2000 - CIECH S.A. w Warszawie jako Specjalista ds. Analiz Finansowych, Ekspert ds.
Analiz, Kierownik Zespołu Controllingu w Biurze Finansowym;
w 2000 r. – Ciech-Stomil Sp. z o.o. Łódź jako Członek Rady Nadzorczej;
w latach 2001 - 2004 - Optimum Inwest Sp. z o.o. Warszawa jako Doradca Zarządu ds. Finansowych;
od 2001 r. - do chwili obecnej LUBAWA S.A. jako Dyrektor Finansowy.
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Według złożonego oświadczenia Anna Stenszke:
o

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby
istotne znaczenie dla Emitenta;

o

nie została skazana za przestępstwo oszustwa;

o

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa
w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w
okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez
zarząd komisaryczny;

o

nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);

o

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
pięciu lat.

Według złożonego oświadczenia, Pani Anna Stenszke jest akcjonariuszem LUBAWA S.A. W ciągu
ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem innych spółek osobowych i kapitałowych.

Włodzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektora Handlowego
47 lat. Pan Włodzimierz Fafiński ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Wyższej im. P.
Włodkowica w Płocku, na kierunku Administracja.
Pan Włodzimierz Fafiński kolejno pracował:
- w latach1978 - 1979 – Polskie Linie Oceaniczne jako Młodszy Marynarz;
- w latach 1982 - 1983 – Żegluga Mazurska jako Marynarz;
- od 1983 r. – do chwili obecnej - LUBAWA S.A jako Starszy Referent Ekonomiczny, Starszy
Referent Zaopatrzenia, Samodzielny Referent ds. Zaopatrzenia, Starszy Specjalista ds.
Zaopatrzenia i Sprzedaży, od 2001 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Handlowego, od 2004 r.
jako Zastępca Dyrektora LUBAWA S.A.
Według złożonego oświadczenia Włodzimierz Fafiński:
o

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby
istotne znaczenie dla Emitenta;

o

nie został skazany za przestępstwo oszustwa;

o

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa
w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w
okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny;

o

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);

o

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
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zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich
pięciu lat.
Według złożonego oświadczenia, Pan Włodzimierz Fafiński jest akcjonariuszem LUBAWA S.A. W ciągu
ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem innych spółek osobowych i kapitałowych.

Kamila Maron - Pikuła
Kamila Maron – Pikuła – Główna Księgowa
29 lat. Pani Kamila Maron - Pikuła ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego
na Wydziale Zarządzania, Kierunek – Finanse i Bankowość, Specjalność – Rachunkowość.
Pani Kamila Maron – Pikuła dodatkowo zdała 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego
rewidenta. Od 20.12.2004 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w „REWIT” KSIĘGOWI I BIEGLI
REWIDENCi Sp. z o.o.

Pani Kamila Maron - Pikuła pracowała kolejno:
- w latach 2001 – 2001 – KWM Energia Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2001 – 2003 – PRO Energio Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2002 – 2004 – Atlanta Polska Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2002 – 2004 – Atlanta Północ Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2004 – 2005 – KWM Energia Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2005 – 2006 – LUBAWA S.A. – Zastępca Dyrektora Finansowego,
- obecnie – LUBAWA S.A. – Główna Księgowa
Według złożonego oświadczenia Kamila Maron - Pikuła:
•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta;

•

nie została skazana za przestępstwo oszustwa;

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby
zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt.
14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jej
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny;

•

nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych
lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);

•

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Według złożonego oświadczenia, Pani Kamila Maron – Pikuła nie jest wspólnikiem spółki osobowej i kapitałowej. W
ciągu ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych.

Pomiędzy Prokurentami ustanowionymi w Spółce nie występują żadne powiązania rodzinne.
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Pomiędzy Prokurentami ustanowionymi w Spółce a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz
osobami zarzadzającymi wyższego szczebla, innymi niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i
prokurenci nie występują żadne powiązania rodzinne.

III. Zmiana
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Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta na dzień 01 września 2006 roku były następujące podmioty:
Jacek Łukjanow – 7,43 %
Krzysztof Moska wraz z podmiotem zależnym spółką Prymus Sp. z o.o. – 5,02%.
Szczegółowe dane dotyczące znaczących akcjonariuszy zostały podane w Dokumencie Rejestracyjnym w
Rozdziale XVIII .
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Według wiedzy Emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby
zarządzające wyższego szczebla, posiadają bezpośrednio akcje Emitenta:
W. Jesionowski – 580.000 sztuk akcji;
A. Stenszke – 43.000 sztuk akcji;
W. Fafiński – 23.000 sztuk akcji;
A. Możejko – 10.000 sztuk akcji;
Według najlepszej wiedzy Emitenta, pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających,
nadzorujących i zarządzających wyższego szczebla posiadającymi akcje Emitenta, nie zostały
uzgodnione żadne ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się
w ich posiadaniu.
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Według wiedzy Emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby
zarządzające wyższego szczebla, posiadają bezpośrednio akcje Emitenta:
W. Jesionowski – 580.000 sztuk akcji;
A. Stenszke – 43.000 sztuk akcji;
W. Fafiński – 23.000 sztuk akcji;
A. Możejko – 10.000 sztuk akcji;
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Członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta nie posiadają opcji na
akcje Emitenta.
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Emitent oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano
zbadane informacje finansowe tj. od dnia 31 grudnia 2005r. nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji
finansowej lub handlowej Emitenta.
Korzystne zmiany sytuacji finansowej bądź handlowej mogą wystąpić w związku z:
- nabyciem kolejnych udziałów (tj. 31%) w PRYMUS Sp. z o. o, w efekcie czego Emitent posiada w
tej spółce 50% udziałów (historia objęcia udziałów: w dniu 8 grudnia 2005 r. Emitent nabył 57
udziałów w spółce Prymus Sp. z o.o.; w dniu 3 stycznia 2006 r. Emitent nabył 43 udziały w spółce
Prymus Sp. z o.o. oraz jednocześnie objął 100 nowo wyemitowanych udziałów. Obecnie Emitent
posiada 200 udziałów, co daje 50% udział w kapitale zakładowym PRYMUS Sp. z o.o.); w marcu
2006 r. PRYMUS wpłacił do LUBAWA S.A. 750 tys. dywidendy;
- końcowym rozliczeniem zakupionej wierzytelności w SARMATA, Spółka zrealizowała ponad 1 mln
zysku z tytułu tej transakcji;
-

podpisaniem w dniu 26.04.2006 r. umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
MILAGRO-Powlekarnia za kwotę 9,2 mln zł oraz utworzenie z zakupionej części przedsiębiorstwa
samobilansującego się oddziału Lubawa S.A. w Grudziądzu;

-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2006 r. podjęły decyzje o:

-

dokonaniu podziału dotychczasowych akcji ustalając nową wartość nominalną jednej akcji
na poziomie 0,2 zł;
o przeprowadzeniu emisji nowych akcji serii E na prawach poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy (szacowana wielkość emisji to 11,6 mln zł);
o przeprowadzeniu emisji nowych akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy (szacowana wielkość emisji to 4,3 mln zł)
nabycie w wyniku transakcji pakietowej 9,99% akcji LZPS Protektor w Lublinie;

-

nabyciu w wyniku transakcji na GPW akcji Lentex S.A.;

-

podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości w Iławie za kwotę 3.3 mln zł;

-

sprzedaży udziałów w spółce MISTA Sp z o.o;

-

podpisaniem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Olsztynie za kwotę 4 mln brutto;

-

podjęciem rozmów w celu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za
produkcję przystawek do przyczep campingowych;

-

podpisaniem umowy na dostawy namiotów o wartości 27 mln brutto w latach 2006 – 2010;

-

decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o stwierdzeniu nieważności
decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w części określającej wysokość opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w Sarmata Sp. z o.o; spółka wystąpiła do sądu
z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej;

o
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-

możliwość zbycia na rzecz spółki ISABELLA zorganizowanej części przedsiębiorstwa
odpowiedzialnej za produkcję przystawek do przyczep campingowych na rzecz tej firmy.
Wynegocjowana wartość umowy może wynieść ponad 8 mln zł, a spodziewany zysk dla LUBAWA
S.A. – ok. 4 mln zł. Planowany termin sprzedaży – do 30 czerwca 2007 roku. Pozyskane w
wyniku transakcji fundusze LUBAWA S.A. planuje przeznaczyć na dalsze inwestycje w rozwój
Spółki. Zarząd LUBAWA S.A. przedstawi propozycję sprzedaży zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, w punkcie wolne wnioski, w czasie najbliższego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 września 2006 roku. W przypadku akceptacji
decyzji przez akcjonariuszy, Zarząd LUBAWA S.A. wystąpi o zwołanie kolejnego NWZA, w
terminie do końca listopada 2006 roku, na którym będzie możliwe podjęcie uchwały w kwestii
transakcji. Niezależnie od transakcji z firmą Isabella, LUBAWA S.A. będzie dalej prowadziła
produkcję dla pozostałych odbiorców przystawek do przyczep campingowych: niemieckiej firmy
Brand oraz holenderskiej Gerjak. Część Spółki, odpowiedzialna za produkuję sprzętu
logistycznego oraz chroniącego przed spadaniem, pozostanie również w strukturze Grupy
Kapitałowej LUBAWA. Firma Isabella jest kluczowym odbiorcą LUBAWA S.A., jednym z
największych na świecie producentów przystawek do przyczep campingowych. Strony
współpracują od drugiej połowy 2000 roku. Kooperacja obejmuje produkcję i dostarczanie przez
LUBAWA S.A. przystawek do przyczep campingowych.
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