
  Żagań, 25 maja 2011 r.
  Komunikat Prasowy  

DEBIUT GOLAB SA NA NEW CONNECT  
24 maja 2011 r. Golab SA zadebiutował na NewConnect. Był to 64 tegoroczny debiut w 
tym roku na NewConnect w tym roku. 
Spółka zadebiutowała na giełdzie w celu pozyskania możliwości finansowych, które pomogą w 
realizacji głównego  celu  jakim  jest  profesjonalne  zorganizowanie  handlu  owczą  wełną   i 
produktami wełnianymi na terenie rynków Europy w tym w pierwszym etapie na terenie Polski i  
Hiszpanii. 

Spółka zadebiutowała przy cenie rekomendowanej debiutu 1,20 pln - co należy uznać za sukces.

Inwestorzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prezentacji strategii GOLAB SA, która głównie 
oparta jest na wprowadzeniu na rynek polski i zagraniczny zupełnie nowego produktu tzw. bio-
podłoży oraz bio-włóknin, które służą do upraw szklarniowych i tunelowych np. pomidorów oraz 
upraw truskawek. Produkt ten jest zupełnie nowy, znajduje się w fazie produkcji testowej, jest 
chroniony patentem należącym do partnerów Golab SA. Głównym konkurentem dla bio-podłoży 
jest produkt wykonany ze sztucznej wełny mineralnej, a dla bio-włóknin folia – oba produkty są 
wykonane z tworzyw sztucznych, zaśmiecają środowisko i wymagają kosztownego procesu 
recyklingu. Atutem innowacyjnego produktu Golab jest: biodegradowalność bio-podłoży oraz 
wykorzystanie do ich produkcji dotychczasowego odpadu z procesu oczyszczania wełny, który 
stanowił poważny koszt w procesie przetwarzania runa owczego. 
Wielkość rynku bio-podłoży w Polsce Golab szacuje na ok. 100 mln zł rocznie. Drugim 
naturalnym rynkiem dla Spółki jest Hiszpania z potencjałem 10krotnie większym. 
Bio-podłoża opracowane są wspólnie z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut 
Badawczy w Radomiu oraz Instytutem Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach.

Ważnym Atutem Golab SA są partnerzy - współpracujące spółki polskie i hiszpańskie, które 
zapewniają ciągłość procesu,  od pozyskiwania runa wełnianego po przetwarzanie wełny i 
produkcję wyrobów gotowych jak produkty rehabilitacyjne, naturalne pościele i koce. Ten 
segment działalności handlowej Golab SA chce sprzedawać głównie za granicę do krajów 
skandynawskich, Rosji, Hiszpanii, gdzie produkty te zostały dobrze przyjęte i ocenione, zarówno 
podczas targów jak i testowej sprzedaży. 

Atutem produktów gotowych sprzedawanych przez Golab SA jest jakość hiszpańskiej wełny, z 
której są wytwarzane, a która jest porównywalna z australijskim merynosem.

Strategiczny produkt jakim są bio-podłoża pozwoli również zlikwidować sezonowość sprzedaży w 
Golab SA oraz sezonowość produkcji u partnerów strategicznych Spółki, co powinno przynieść 
wymierne obniżenie kosztów jednostkowych funkcjonowania Spółki. 

Uroczystą ceremonię debiutu uświetnili swoją obecnością -  Ambasador Polski w Królestwie 
Hiszpanii i Księstwie Andory, Ryszard Schnepf oraz Senator RP Andrzej Person. Obecni byli 
również Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski i Jan Wojtysiak DSc.PhD.Msc Eng – obaj z instytutów 
naukowych współpracujących z Golab SA a pełniący funkcję Rady Naukowej w strategicznym 
projekcie Spółki. 

W przemówieniu Pan Ambasador podkreślił, rolę międzynarodowego sukcesu głównego 
właściciela Golab SA  - Pana Henryka Gołębia; wyraził przekonanie, że ten kierunek rozwoju 



firmy (ekologiczne produkty z wełny dla sadownictwa i rolnictwa) może liczyć na sukces 
zwłaszcza w Hiszpanii.

Prezes Golab SA  - Bogdan Łuczyński w swoim przemówieniu powiedział m.in.: 

Biznesem Golaba są owce a w zasadzie owcza wełna. 
Produkt z pozoru wypierany przez inne sztuczne materiały ma się dobrze ponieważ pod  
pewnymi względami jest niezastąpiony. Wełna towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat i może  
mieć bardzo szerokie zastosowania:
-  wszyscy znamy wełniane swetry i skarpety - duża część starszych osób korzysta z pościeli  
wełnianych, choć kiedyś spanie na „baranicy” było powszechne - Górale doskonale wiedzą, że  
dom można uszczelnić owczym włosem, który świetnie izoluje i jest niepalny. My wkrótce  
wprowadzimy innowacyjne produkty z wełny na rynek sadownictwa i warzywnictwa, które dzisiaj  
zagospodarowane są prawie w 100% przez produkty sztuczne, szkodliwe dla środowiska – wełnę  
mineralną i folię.
Wełna jest unikalna – ponieważ jest w stu procentach ekologiczna.
Wchodzimy na giełdę NewConnect z bardzo ciekawym biznesem i konkretnymi celami:
- przede wszystkim chcemy wdrożyć nowe, innowacyjne zastosowania wełny w rolnictwie i  
sadownictwie – to ogromny rynek wart miliardy euro, 
- chcemy wykorzystać trend powrotu do produktów naturalnych, istniejący w Skandynawii a  
teraz wprowadzany szeroko w całej Unii,
- mamy pomysł jak zwiększyć swoją obecność na europejskim rynku handlu wełną

Prezes podziękował wszystkim za wkład pracy i pomoc.

Zapraszamy również do obejrzenia relacji filmowej z debiutu pod adresem: 
http://infoengine.pl/golab/

Kontakt:
relacje.inwestorskie@golabsa.pl
www.golabsa.pl

http://www.golabsa.pl/

