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 Szanowni Państwo, 

Rok 2014 był czasem dynamicznych przemian, wytężonej 

pracy, wielu prestiżowych wydarzeń i przede wszystkim 

rozwoju na wielu polach równocześnie. Niniejszy raport 

stanowi kompleksowe podsumowanie aktywności Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. w czasie minionych 12 miesięcy.  

W 2013 roku podjęliśmy decyzję o inwestycji w rozbudowę 

fabryki w Zielonej Górze o część dedykowaną w całości 

produkcji komponentów i źródeł światła LED. Dziś, widząc 

wzrastające zainteresowanie rynku technologią LED wiemy,  

że była to bardzo dobra decyzja. Dzięki temu już teraz  możemy 

niezwłocznie odpowiadać na rosnący popyt i dostarczać 

naszym klientom oprawy wyposażone w wydajne źródła 

światła wysokiej jakości. Udało nam się przewidzieć 

zainteresowanie rynku i wyjść naprzeciw nowym zamówieniom,. co w połączeniu z poprawą 

koniunktury pozwoliło nam osiągnąć w 2014 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Widząc  

te pozytywne skutki wcześniej podjętych decyzji, postanowiliśmy kontynuować obrany 

kierunek i uruchomiliśmy kolejną inwestycję - budowę nowej fabryki, w całości poświęconej 

produkcji komponentów LED. 

Powstająca fabryka zlokalizowana w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym  

w Zielonej Górze stanowić będzie zaplecze badawczo-rozwojowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

Znajdzie się tam także kompleks hal do produkcji elektroniki, gdzie najnowsze osiągniecia 

wypracowane w obszarze Badań i Rozwoju będą implementowane do produktów marki LUG  

i FLASH DQ. Wartość całej inwestycji szacujemy na około 6 mln zł.  

Inwestycja w technologiczne zaplecze to nie jedyna forma rozwoju Grupy Kapitałowej  

LUG S.A., która miała miejsce w roku 2014. Równolegle z rozwojem mocy produkcyjnych 

prowadzone były prace nad rozbudową sieci sprzedaży, zarówno w kraju, jak też poza jego 

granicami. Efektem tych działań jest m.in. otwarcie nowych showroomów opraw 

oświetleniowych w Berlinie, a także w Warszawie oraz rozbudowa struktur sprzedażowych 

we wszystkich obsługiwanych przez nas obszarach geograficznych. 

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dla naszych klientów wysoka jakość obsługi, dlatego 

aby przy zwiększonym ruchu handlowym utrzymać wypracowane w ciągu 25 lat standardy 

wprowadziliśmy kilka zmian organizacyjnych. W Grupie wdrażany jest nowy system CRM, 

który usprawni komunikację z klientami oraz pozwoli na efektywniejsze zarządzanie 



 

sprzedażą dzięki rozbudowanym możliwościom analizy procesu. Odpowiadając na potrzeby 

klientów z sektora architektury, zapewniliśmy im dostęp do wysokiej klasy modeli produktów 

LUG i FLASH DQ, pozwalających na tworzenie trójwymiarowych wizualizacji 

zaprojektowanych budynków i wnętrz.  

Dbając o stałych klientów nie przestajemy poszukiwać nowych partnerów i rynków,  

co potwierdza nasz udział w wielu imprezach oświetleniowych w kraju i za granicą.  

Do najważniejszych należą oczywiście targi LIGHT + BUILDING we Frankfurcie nad Menem, 

które są największą imprezą naszej branży i katalizatorem dla rozprzestrzeniania się nowych 

trendów. Ponadto wzięliśmy udział także w bardzo prestiżowych  targach  RETAIL  

w Dusseldorfie, EUROSHOP 2014, w największych targach oświetlenia w Rosji, INTERLIGHT  

w Moskwie, a także w konferencji retailowej MAPIC w Cannes, we Francji. Podczas 

wszystkich tych wydarzeń prezentowane były najnowsze projekty opraw oświetleniowych  

w technologii LED, które zawsze przykuwały uwagę odwiedzających targi. 

Mimo prowadzenia intensywnych działań nad rozwojem Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz 

pogłębianiem świadomości marek LUG i FLASH DQ udało nam się wypracować bardzo dobre 

wyniki finansowe. Grupa Kapitałowa LUG S.A. osiągnęła sprzedaż na poziomie 114 mln zł,  

co stanowi wzrost w porównaniu do 2013 roku o 11,12%. Zysk netto wypracowany na bazie 

tych przychodów to 4 mln zł, co pokazuje ponad 180% wzrostu w tym obszarze w porównaniu  

z rokiem 2013. Takie wyniki są tylko częściowo wynikiem ożywienia gospodarki, głownie 

zawdzięczamy je własnej produkcji oświetlenia LED, która pozwala nam na realizację 

zwiększonej ilości zamówień.  

Korzystając z okazji w imieniu Zarządu LUG S.A. dziękuję całemu zespołowi LUG  
za zaangażowanie, dzięki któremu mogę dziś podzielić się z Państwem naszymi świetnymi 
wynikami.  
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