
 

Najważniejsze okoliczności i zdarzenia mające wpływ na działalność  

Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 roku 

Do najważniejszych zdarzeń, które wpłynęły  na działalność operacyjną i wyniki finansowe spółek  

z Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 roku należały: 

 Kontrakt na dostawę oświetlenia dla nowej linii metra w Warszawie 

Dnia 30 stycznia 2014 roku LUG Light Factory Sp. z o.o., spółka zależna LUG S.A., podpisała umowę  

na dostawę kompleksowych rozwiązań oświetleniowych na budowę drugiej linii metra w Warszawie. 

Kontrakt dotyczy oświetlenia centralnego odcinka metra łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem 

Wileńskim. Niniejsza umowa jest jednym z kontraktów, o których Emitent wspominał w dokonanej  

w listopadzie korekcie prognoz wyników finansowych w 2013 roku. Jedną  

z przyczyn obniżenia wyników były wówczas przesunięcia kontraktów na 2014 rok o łącznej wartość 

około 5 mln zł. 

 Udział w targach branży retail EUROSHOP 2014 

W lutym 2014 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. uczestniczyła w targach EUROSHOP, zrzeszających 

dostawców wyposażenia dla sektora retail. Prezentowane były tam produkty oświetleniowe 

dedykowane do sektora handlowego, które dzięki zastosowaniu specjalistycznych rozwiązań 

technologicznych korzystnie wpływają na prezentację eksponowanych w sklepach produktów.  

  Rekomendacja KUPUJ od Dr. Kalliwoda Research 

W dniu 26 lutego 2014 roku analitycy Dr. Kalliwoda Research wydali rekomendację dla spółki LUG 

S.A. z zaleceniem KUPUJ. Cena docelowa została wyznaczona na 5,2 PLN.  Rekomendację wydano 

przy kursie 3,7 PLN. Analitycy wskazali na następujące czynniki wzrostu LUG: 

(1) nowe oprawy oświetleniowe LED i komponenty elektroniczne produkowane przez  

LUG i działalność w ramach segmentu LED rynku oświetleniowego, który wyceniamy jest na 55 mld $; 

(2) wzrost produkcji w 2016 roku w wyniku uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego; 

(3) rosnący udział eksportu w strukturze sprzedaży - w długiej perspektywie analitycy prognozują 

wzrost udziału eksportu do 75 proc. całkowitych przychodów. 

 Udział Emitenta w największych międzynarodowych targach branży oświetleniowej 

W dniach 30.03. - 04.04. 2014 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. prezentowała swoje produkty  

na najważniejszych międzynarodowych targach branży oświetleniowej LIGHT+BUILDING 2014  

we Frankfurcie nam Menem. W targach udział wzięło blisko 2,5 tys. wystawców z 57 krajów, a stoiska 

odwiedziło ponad 210 tys. osób. Grupa Kapitałowa LUG S.A. zaprezentowała na stoisku imponujący 

showroom opraw głównie LEDowych reprezentujących markę Flash DQ. Stoisko firmy odwiedziło 

ponad 1000 osób z 84 państwa świata, a nawiązane kontakty owocować będą nowymi projektami  

w portfelu LUG. 

 Zwycięstwo w konkursie Złota Strona Emitenta 

Serwis relacji inwestorskich LUG S.A. zwyciężył w VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta  

w kategorii spółek z rynku NewConnect. Wyniki plebiscytu organizowanego przez Stowarzyszenie 

Emitentów Giełdowych ogłoszono 4 czerwca 2014r. podczas uroczystej gali. Serwis relacji 

inwestorskich LUG S.A. po raz piąty z rzędu trafił do finałowej trójki, natomiast tytuł najlepszej strony 

i laur zwycięstwa otrzymał po raz drugi z rzędu oraz trzeci raz w historii konkursu (nagrody w 2009  

i 2013 roku ). Jury konkursu szczególnie doceniło następujące elementy serwisie IR Spółki: zawartość 

informacyjna, możliwość wirtualnego zwiedzania firmy, nowoczesne rozwiązania, obecność  



 

w mediach społecznościowych, interaktywny system analizy wyników finansowych „Centrum 

wyników” oraz komunikację z inwestorami na wysokim poziomie. 

 Rekomendacja Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2013 rok 

W dniu 12 czerwca 2014 roku w RB 13/2014 Zarząd LUG S.A. poinformował o podjęciu uchwały  

nr 1/06/2014 w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2013 rok.  Zgodnie z powyższą 

uchwałą, Zarząd Emitenta uwzględniając rozpoczynający się proces inwestycyjny Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. zaproponował przeznaczenie całości zysku netto za 2013 rok na kapitał zapasowy Spółki. 

Zarząd Emitenta uzasadnił dodatkowo swoją rekomendację brakiem zagrożeń dla sytuacji finansowej 

oraz działaniem w interesie akcjonariuszy LUG S.A. Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych 

oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki powyższa propozycja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez 

Radę Nadzorczą, a następnie została przedłożona do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy. 

 Korekta prognoz wyników finansowych za 2013 rok 

W dniu 12 czerwca 2014 roku w RB 14/2014 Zarząd LUG S.A. w oparciu o informacje uzyskane w toku 

przeprowadzanego audytu sprawozdania finansowego za rok 2013 poinformował, że poziom 

realizacji prognozy przedstawionej  w raporcie bieżącym 41/2013 uległ zmianie i dokonał korekty. 

Korekta wynikała z wdrożenia przez Grupę Kapitałową LUG S.A. zaleceń audytora KPMG Audyt, 

dotyczących zmiany sposobu księgowania niektórych przychodów oraz zmiany zakresu konsolidacji 

spółek zależnych, które spowodowało wystąpienie odchylenia na jednej z prognozowanych pozycji 

(zysku z działalności operacyjnej EBIT) o ponad 20%. Szczegółowe informacje znajdują  

się w RB 14/2014. 

 Przyjęcie nowej metody prezentacji przychodów i konsolidacji Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

W dniu 12 czerwca 2014 roku w RB 17/2014 Zarząd LUG S.A. poinformował, że na podstawie zaleceń 

audytora KPMG Audyt, Emitent zdecydował o dokonaniu zmiany w sposobie ujmowania niektórych 

przychodów oraz w sposobie konsolidacji wyników spółek zależnych, co wymagało ponownego 

przeliczenia i korekty opublikowanego raportu okresowego za I kwartał 2014 roku. 

Korekta wynikała ze zmiany sposobu ujmowania przychodów do danego okresu sprawozdawczego 

oraz zmiany zakresu konsolidacji spółek zależnych.  

Zmiana sposobu ujmowania przychodów do danego okresu sprawozdawczego polega na przyjęciu 

metody prezentacji przychodów zgodnie z warunkami międzynarodowych reguł INCOTERMS.  

Ze względu na przyjęte nowe zasady wykazywania przychodów i kosztów z nimi związanych, Emitent 

skorygował przychody i koszty w sprawozdaniach finansowych za 2012 i 2013 rok. W wyniku tego 

przychody, które wraz z kosztami zostały wyłączone z 2012 roku zostały ujęte w I kwartale 2013 roku, 

natomiast przychody, które wraz z kosztami zostały wyłączone z 2013 roku zostały ujęte w I kwartale 

2014 roku. Zmiana zakresu konsolidacji spółek zależnych oznacza objęcie konsolidacją wszystkich 

spółek należących do Grupy Kapitałowej LUG S.A. tj. podmiotu dominującego LUG S.A. oraz spółek 

LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brazil Ltda., LUG Lighting UK Ltd. (za wyjątkiem 

spółki TOW LUG Ukraina, której działalność jest zawieszona). Pełny skorygowany raport okresowy 

Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2014 roku został przekazany do publicznej wiadomości  

w dniu 17 czerwca 2014 roku. 

 

 

 

 



 

 

 Rozpoczęcie inwestycji budowy drugiego zakładu 

produkcyjnego  

W raporcie bieżącym 22/2014 z dnia 25 czerwca 2014 

roku Zarząd LUG S.A. poinformował  

o podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą, a tym 

rozpoczęciu realizacji projektu budowy bazy 

laboratoryjno-rozwojowej z zespołem hal do produkcji 

elektroniki, usytuowanej w Nowym Kisielinie (okolice 

Zielonej Góry). Dnia 18.11.2014r. rozpoczęto prace budowlane na terenie nowego obiektu. O 

rozpoczęciu prac LUG S.A. informował raportem bieżącym nr 37/2014. Pierwszy etap budowy nowej 

fabryki, zgodnie z ogłoszonym planem inwestycji zostanie zrealizowany do końca 2015 roku.   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. 

W dniu 30 czerwca 2014 roku o godzinie 9:00 w siedzibie spółki w Zielonej Górze odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., które podjęło uchwały w przedmiocie zatwierdzenie 

rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności, udzielenia absolutorium 

członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia jej członkom 

absolutorium,  

a także w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2013 rok na kapitał zapasowy LUG S.A. 

 Zbycie nieruchomości inwestycyjnej 

W dniu 9 lipca 2014 roku LUG S.A. zbył nieruchomość inwestycyjną zlokalizowaną na ul. Krętej 7  

w Zielonej Górze. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 1 050 tys. zł netto. Dotychczasowe 

przychody LUG S.A. z tytułu najmu nieruchomości nie przekraczały kwoty 5 tys. zł miesięcznie.  

W związku z powyższym przedmiotowa umowa sprzedaży nie stanowiła zbycia aktywów o znacznej 

wartości. 

 Wprowadzenie specjalnej linii produktów LUGBOX wraz z nowym modelem sprzedaży  

W październiku 2014 roku do sprzedaży wprowadzona 

została linia produktów pod wspólną nazwą LUGBOX.  

W skład linii początkowo wchodziły 4 produkty  

w technologii LED, jednak linia jest rozwijana przez cały 

czas o produkty do różnych aplikacji. Celem 

wprowadzenia nowej linii jest przygotowanie oferty  

dla klientów hurtowych, która będzie łatwa  

do zamówienia i dostępna w krótkich terminach, atrakcyjnych cenach i najnowszej technologii, co ma 

wpłynąć na dodatkowe zwiększenie sprzedaży rozwiązań LED. 

  Rekomendacja Dr Kalliwoda Research  

W dniu 16.09.2014 pracownia badawcza Dr Kalliwoda Research GmbH zaktualizowała raport,  

w którym powtórzyła rekomendację „KUPUJ” dla potencjalnych akcjonariuszy. Dodatkowo w raporcie 

znalazła 

się nowa wycena – cenę docelową podniesiono do poziomu 5.70 PLN. 

 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

W dniu 29 lipca 2014 roku w raporcie bieżącym RB 25/2014 Zarząd Emitenta zwołał na dzień 25 

sierpnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w siedzibie spółki w Zielonej Górze. 

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  powzięto uchwały  w zakresie: zmiany Statutu 



 

Spółki, zmiany regulaminu Rady Nadzorczej, a także  w przedmiocie powołania nowego członka Rady 

Nadzorczej.   

 Nagroda The Best Annual Report 2013  

W 17.10.2014r. oficjalnie ogłoszono laureatów konkursu The Best Annual Raport 2013 

organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Nagroda główna  

w kategorii NewConnect trafiła do LUG S.A. Spółce udało się powtórzyć sukces  

z zeszłego roku, kiedy to LUG został laureatem nagrody głównej w pierwszej 

historycznej edycji konkursu, którą skierowano do spółek notowanych  

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Patronat nad kategorią NewConnect objęła Giełda 

Papierów Wartościowych. 

  Tytuł: Menadżer Branży Elektrotechnicznej w plebiscycie Rynku 

Elektrycznego 

Prezes Ryszard Wtorkowski otrzymał tytuł Menadżera Roku Branży 

Elektrotechnicznej 2013 w konkursie organizowanym przez czasopismo Rynek 

Elektryczny. Konkurs Rynku Elektrycznego prowadzony jest pod hasłem 

„Biznes jest wartością”. Celem Konkursu jest promowanie właściwych postaw  

w biznesie. Rywalizacja toczy się w dwóch kategoriach: Producent i Hurtownia. 

Kapituła zwraca uwagę na ludzi, którzy kształtują rynek, podnoszą standardy 

pracy w branży oraz są przykładem skuteczności. 

 Otwarcie showroomu opraw oświetleniowych marki FLASH&DQ w Berlinie  

Nowoczesny showroom opraw oświetleniowych marki 

FLASH&DQ został uroczyście otwarty 28.10.2014. 

Oprawy oświetleniowe FLASH&DQ charakteryzujące 

się nowoczesnym wzornictwem, wyeksponowane 

zostały w nowoczesnym lofcie zlokalizowanym  

w Deutsches Architektur Zentrum w Berlinie, przy 

Köpenicker Straße 48. 

 Udział w targach INTERLIGHT  

Grupa Kapitałowa LUG S.A. w dniach 11-14.11.2014 r. uczestniczyła w targach oświetlenia 

INTERLIGHT w Moskwie. Są to największe targi oświetleniowe w Rosji, będące czołową imprezę rynku 

oświetleniowego Azji i Europy Wschodniej. Stoisko LUG Light Factory, spółki zależnej należącej  

do Grupy Kapitałowej LUG S.A., odwiedziło wielu przedstawicieli firm działających w tym sektorze. 

Mieli oni możliwość poznać kompleksową ofertę LUG, ponieważ   na stoisku prezentowane były 

zarówno najnowsze produkty designerskiej marki FLASH DQ, produkty LUG przeznaczone  

do zastosowań komercyjnych, jak też nowa linia energooszczędnych opraw oświetleniowych LEDBOX 

- najnowsza propozycja projektantów LUG dla hurtowni oświetleniowych zainteresowanych wysokiej 

jakości oświetleniem LED.   

 Udział w konferencji MAPIC  

W dniach 18-20.11.2014 r. spółka zależna Emitenta, LUG Light Factory Sp z o. o. uczestniczyła  

w konferencji retailowej MAPIC we Francji. MAPIC to organizowana w Cannes we Francji konferencja 

retail, zrzeszająca  przedstawicieli tej branży, developerów i inwestorów. Udział w konferencji 

umożliwił promocję rozwiązań oświetleniowych przeznaczonych do oświetlania punktów sprzedaży, 

butików, sklepów wielkopowierzchniowych i innych obiektów handlowych. Ekspozycja LUG cieszyła 

się dużym zainteresowaniem, udział w konferencji pozwolił na nawiązanie kontaktów biznesowych, 



 

które posłużą do rozwoju sprzedaży zagranicznej, zarówno we Francji jak i w innych krajach 

europejskich.   

 Nagroda Lubuski Anioł Roku 2014  

LUG Light Factory Sp. z o. o., spółka należąca do Grupy Kapitałowej LUG S.A, otrzymała wyróżnienie 

Lubuski Anioł Roku 2014 za działalność charytatywną na rzecz mieszkańców Zielonej Góry i jej 

okolic.  

 


