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LS Tech-Homes w gronie najbardziej 
płynnych spółek na NewConnect 

 
 
LS Tech-Homes S.A., producent innowacyjnych materiałów budowlanych i 
przemysłowych, został zakwalifikowany do prestiżowego indeksu NCIndex30 
grupującego 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku 
NewConnect.  
 
 
Spółka wejdzie w skład indeksu podczas jego najbliższej kwartalnej rewizji, która nastąpi 
po sesji 18 grudnia 2015 r. Udział LS Tech-Homes w NCIndex30 wyniesie 1,99%.  

- Wejście do indeksu NCIndex30 to dowód, że Spółka jest postrzegana przez rynek jako 
obiecująca i kolejny krok w kierunku zwiększania rozpoznawalności wśród inwestorów - 
komentuje Leszek Surowiec, prezes zarządu LS Tech-Homes. 
 
LS Tech-Homes produkuje ekologiczne, energooszczędne i ekonomiczne panele 
konstrukcyjne do zastosowań w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym. Jej 
technologia to oszczędność czasu, podniesienie jakości i bardzo niskie koszty eksploatacji 
budynków. 
 
Spółka posiada zakład w Czechowicach – Dziedzicach i kończy budowę nowego obiektu  
w Studzienicach (woj. śląskie) oraz dwóch zakładów w Koniecwałdzie (woj. pomorskie). 
Po ich oddaniu do użytku w pierwszym kwartale 2016 r., powierzchnia produkcyjna 
wzrośnie do 9 000 m2, a Spółka potroi moce produkcyjne.  
-Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, zakładającą rozbudowę mocy 
produkcyjnych, co pozwoli nam na realizację nowych kontraktów - dodaje Leszek 
Surowiec. 
W nowych zakładach realizowane będą dwa duże kontrakty: produkcja obiektów 
mieszkalnych w bazach wojskowych, a także osiedla nowoczesnych domów w Chorwacji.  
 
W listopadzie 2015 r. LS Tech-Homes podpisał umowę inwestycyjną z ARP Venture         
o łącznej wartości 20 mln zł. Środki od inwestora pozwolą na rozwój, w tym przede 
wszystkim na uruchomienie masowej produkcji w nowych zakładach oraz dywersyfikację 
oferty produktowej - realizację projektów dla klientów indywidualnych i deweloperów. 
 
*** 
 
LS Tech-Homes S.A. powstała w 2009 r. Od czerwca 2012 r. jest notowana na rynku 
NewConnect. Zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii kompozytowych dla 
różnych gałęzi przemysłu. Głównymi produktami Spółki są płyty magnezowe MgO GREEN 
oraz płyty kompozytowe - SIP MgO GREEN. 
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LS Tech-Homes S.A. 
www.lstechhomes.com 
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