
 

Profil działalności 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. to jeden z czołowych producentów opraw i systemów oświetleniowych  

w Polsce i w Europie. Model biznesowy spółek należących do Grupy koncentruje się na wykorzystaniu 

fachowej wiedzy i 25letniego doświadczenia, by kompleksowo doradzać klientom, opracowywać  

dla nich indywidualne rozwiązania oraz produkować innowacyjne i energooszczędne oświetlenie. 

Oferta obejmuje szeroką gamę opraw zewnętrznych – do iluminacji budynków, oświetlenia stacji 

paliw, ulic, parkingów, obiektów sportowych oraz wnętrzowych – do oświetlenia 

wielkopowierzchniowych galerii handlowych, sieci sprzedaży, biur, obiektów kulturalnych  

i użyteczności publicznej. Od kilku lat wyprzedzając rynkowe trendy LUG S.A. inwestował  

w technologię LED, dzięki czemu w tej chwili jest jednym z liderów w produkcji wysokiej jakości 

oświetlenia LED. Technologia ta jest stosowana zarówno w oprawach wnętrzowych jak  

i zewnętrznych. 

Oprawy oświetleniowe marki LUG łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi 

parametrami świetlnymi, spełniając wymagania poszczególnych rynków i zaspokajają upodobania 

użytkowników na całym świecie. Znajduje to potwierdzenie w iluminacjach świetlnych wielu 

spektakularnych obiektów zrealizowanych w ostatnich latach. 

Tabela  Wybrane realizacje zagraniczne LUG w 2014 roku 

Realizacje zagraniczne 

METRO D'ALGIER Algieria 
Sklepy JBC Belgia 

SIG Bank Irlandia 

Centrum ekspozycyjno-targowe ExpoForum  Rosja 

Fabryka Kerry Group Foods Irlandia 

Siedziba główna firmy Primark Irlandia 

Budynek Ministerstwa Zdrowia Kuweit 

Supermarkety Novus Ukraina  

Hala produkcyjna Iron Mountain BA2 Niemcy 

Showroom Bugatti Szwajcaria 

Gerrit Rietveld College Holandia 

Showroom Porsche Niemcy 

Showroom BMW Niemcy 

Jysk Chorwacja 

Jysk Serbia 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela Wybrane realizacje krajowe LUG w 2014 roku 

Realizacje krajowe 

METRO w Warszawie – II Linia Warszawa 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin 

Lotnisko Katowice Pyrzowice - Terminal Cargo I Katowice 

Teatr Mały Tychy 

Cinema 3D Świnoujście 

Sieć centrów mody włoskiej Piazza di Moda Poznań, Kraków, Warszawa 

Park Przemysłowy Łomża Łomża 

Część produkcyjna w fabryce płyt wiórowych HOMANIT Krosno Odrzańskie 

Część produkcyjna SECO/WARWICK  Świebodzin 

Hala widowiskowo-sportowa Zgorzelec 

Drukarnia Chroma Żary 

Część produkcyjna w fabryce Teknia Kalisz 

Fabryka zabawek Sierpc Sp. z o.o. Sierpc 

Butik Tom&Paul Katowice 

Źródło: LUG S.A 

Asortyment 

Oprawy oświetleniowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. są projektowane, a następnie produkowane  

w fabryce Emitenta zlokalizowanej w Podstrefie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Zielonej Górze. 

Asortyment LUG to zdywersyfikowany portfel produktów w ramach marki LUG, marki Flash DQ, 

marki LUG&LED oraz linia produktów dedykowanych do hurtowni elektrotechnicznych LUGBOX,  

w którym można wyróżnić następujące kategorie opraw: 

Tabela  Kategorie opraw oświetleniowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

Oświetlenie wnętrzowe Oświetlenie zewnętrzne 

oprawy i systemy dekoracyjne naświetlacze 

projektory oświetlenie uliczne i parkowe 

oprawy downlight oprawy architektoniczne zewnętrzne 

oprawy szklane i gipsowe  

oprawy światła pośredniego  

oprawy rastrowe i modułowe  

oświetlenie powierzchni czystych  

linie szybkiego montażu  

oprawy przemysłowe  

plafoniery  

oprawy awaryjne  

Źródło: LUG S.A. 

Wysokie parametry świetlne opraw potwierdzają certyfikaty jakości, w tym: TUV, CE, GOST, ENEC  

oraz liczne nagrody i wyrazy uznania. 

 



 

Tabela  Udział poszczególnych segmentów produktowych w przychodach ze sprzedaży 

Źródło: LUG S.A. 

Rynek oświetleniowy i perspektywy jego rozwoju 

Charakterystyka branży 

 
W odróżnieniu od innych przemysłów, branża oświetleniowa jest bardzo zróżnicowana  

i kompleksowa, a jej produkty znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach. Europejski sektor 

oświetleniowy jest stosunkowo duży i posiada międzynarodową renomę. Zatrudnienie w nim 

znajduje ponad 150 000 osób, a jego przychody stanowią około 30% wartości globalnych przychodów 

branży oświetleniowej. Cechą charakterystyczną europejskiego rynku oświetleniowego jest wysoki 

poziom innowacyjności oraz duże rozdrobnienie – obok szeregu podmiotów o znaczącej pozycji  

w skali światowej, obejmuje kilka tysięcy przedsiębiorstw z sektora MŚP, które działają przede 

wszystkim w obszarze opraw oświetleniowych. 

 

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują, że jego wartość  

w 2020 roku osiągnie poziom około 100 miliardów euro1. Głównymi motorami wzrostu popytu będą 

przede wszystkim wzrost populacji, postępująca urbanizacji oraz zmiany klimatyczne pobudzające 

ideę efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.  

 

W ramach całego rynku oświetleniowego wyróżnia się 3 znaczące segmenty: backlighting 

(oświetlenie wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane  

w przemyśle motoryzacyjnym) oraz general lighting (oświetlenie ogólne – czyli segment działalności 

operacyjnej Emitenta). W 2011 roku wartość segmentu oświetlenia ogólnego szacowano na około 55 

miliardów euro, co stanowiło blisko 75% całego globalnego rynku oświetlenia i wskazywało  

na dominującą pozycję na tle pozostałych segmentów. Zgodnie z prognozami McKinsey & Company2 

do 2020 r. wartość  segmentu general lighting wzrośnie do poziomu 83 mld euro (80% globalnego 

rynku). Średnia wartość wskaźnika wzrostu w tym segmencie powinna wynieść 6% w latach  

2010-2016 oraz 3% w latach 2016-2020. 

Obecnie najbardziej innowacyjną technologią, jaka występuje na rynku, jest oświetlenie 

półprzewodnikowe. Opiera się ona na emitujących światło materiałach półprzewodnikowych, które 

przetwarzają energię elektryczną na światło, i wykorzystuje się ją w oświetleniu LED i OLED. LEDy 

stanowią najszybciej rozwijający się segment. Na przestrzeni kilku kolejnych lat oświetlenie oparte  

                                                           
1 „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market” (Oświetlenie przyszłości: perspektywy 

światowego rynku oświetlenia), McKinsey & Company, 2012 r., second edition 
2 Ibidem. 

Segment 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oprawy wnętrzowe 79,73% 84,98% 76,54% 77,67% 77,96% 86,67% 

Oprawy zewnętrzne 17,28% 12,98% 21,40% 22,31% 21,85% 12,30% 

Inne 2,99% 2,04% 2,06% 0,02% 0,19% 1,03% 

Razem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



 

o rozwiązania LED stanie się najbardziej energooszczędną i wszechstronną technologią w oświetleniu 

ogólnym.   

Wykres  Rozmiar rynku LED w 2015 roku w podziale na regiony 

 
 

 

 

Na przestrzeni kilku kolejnych lat oświetlenie oparte o rozwiązania LED stanie się najbardziej 

energooszczędną i wszechstronną technologią w oświetleniu ogólnym. W 2010 roku wartość całego 

rynku LED (wszystkie 3 segmenty) szacowano na 9 mld euro. Natomiast prognozy wskazują, 

 iż wartość ta w 2020 roku wzrośnie do poziomu 64 mld euro, przy czym wartość segmentu 

oświetlenia ogólnego w ramach technologii LED szacuje się na 57 mld euro3. Wykres 5 pochodzi  

z raportu McKinsey & Company i prezentuje wzrost rynku LED w ramach segmentu general lighting  

z podziałem na obszary zastosowań. Należy pamiętać o tym, że Europa jest największym światowym 

rynkiem oświetlenia LED. Udział Europejskiej branży oświetleniowej w światowym rynku LED  

to ok. 23%4. 

Wykres  Segment LED w ramach segmentu oświetlenia ogólnego [mld euro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, McKinsey&Company 2012r., second edition 

                                                           
3 Ibidem. 
4 „Global LED lighting market to reach US $25.7 billion in 2015” (Globalny rynek oświetlenia LED osiągnie 25,7 
miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4.12.2014r. 

Źródło: Global LED lighting market to reach US $25.7 billion in 2015” (Globalny rynek oświetlenia LED osiągnie 25,7 

miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4.12.2014r. 



 

 

Profesjonalnie zorganizowany rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Europie 

Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na rynku obserwujemy pełen 

przekrój dostawców oświetlenia, począwszy od małych kilkuosobowych firm rodzinnych, 

specjalizujących się w oświetleniu domowym, poprzez duże krajowe firmy o ukształtowanej pozycji  

i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitałowa LUG S.A.), a kończąc na największych 

międzynarodowych korporacjach.  

Branża oświetleniowa jest segmentem dojrzałym, który wyróżnia się stabilnym rynkiem odbiorców. 

Głównym kanałem dystrybucji są tutaj specjalistyczne hurtownie elektrotechniczne bądź też sprzedaż 

odbywa się bezpośrednio na inwestycje architektoniczne.  

Podsumowując, rynkiem docelowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. jest segment general lighting 

skupiony wokół produkcji opraw oświetleniowych skierowanych do klienta profesjonalnego. 

Wartością dodaną Grupy Kapitałowej Emitenta, która buduje jego pozycję konkurencyjną jest 

kompleksowa obsługa z zakresu usług projektowych i dostarczania kompletnych rozwiązań 

oświetleniowych. 

 

Główne rynki działania i informacje o oddziałach 

 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. dostarcza rozwiązania z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej  

o wysokich parametrach technicznych i użytkowych do projektów inwestycyjnych w Polsce i na całym 

świecie, za pośrednictwem swoich biur handlowych w kraju oraz przedstawicielstw zagranicznych. 
 

W 2014 roku na krajową strukturę handlową Emitenta składało się 12 biur regionalnych  

w największych polskich miastach:  

 

Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Kraków, Katowice, Łódź, Szczecin,  

Rzeszów, Tarnów, Zielona Góra ( siedziba główna) 

 

Dominującymi kanałami dystrybucji produktów marki LUG na rynku polskim są sieci hurtowe  

oraz hurtownie elektrotechniczne i ogólnobudowlane.  
 

W ramach zagranicznej struktury handlowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 roku funkcjonowały 

następujące oddziały zagraniczne: 

 

Berlin, Dubaj, Londyn, Paryż, Sao Paulo, Wilno 

 

Oddziały w Berlinie, Londynie i Sao Paulo działają za pośrednictwem spółek zależnych, pozostałe  

3 oddziały funkcjonują w formie przedstawicielstw zagranicznych. W siedzibach spółek LUG do Brazil 

Ltda., LUG Lighting UK Ltd., LUG GmbH, a także w biurze handlowym w Paryżu funkcjonują 

showroomy opraw oświetleniowych, w których zobaczyć można najnowsze oprawy marki LUG  

i FLASH DQ przygotowane na podstawie aktualnych osiągnięć designerów i inżynierów  

LUG Light Factory Sp. z o.o. 



 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. za pośrednictwem swoich spółek zależnych prowadzi działalność zarówno 

na rynku polskim jak i na rynkach europejskich i światowych. Najważniejszym kierunkiem  

eksportowym są kraje europejskie, których udział w ogólnych przychodach ze sprzedaży stanowił  

w 2014 roku 26,6% proc. 

Tabela  Główne rynki zbytu Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

  
2013  

[tys. zł] 
2014  

[tys. zł] 

Polska 45 401 52 168 

Pozostałe kraje łącznie, w tym: 57 085 61 716 

Europa 37 421 30 290 

Bliski Wschód i Afryka 5 355 8 578 

Pozostałe 14 308 22 849 

Źródło: Emitent 

 

 

Oprawy oświetleniowe Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. oświetlają wnętrza obiektów  

i tworzą iluminacje świetlne w 67 

państwach na całym świecie.  

 

Strategia eksportowa firmy zakłada koncentrację działań na wybranych rynkach strategicznych.  

Na ich identyfikację wpływ mają następujące czynniki: 

 wnioski wynikające z obserwacji trendów rynkowych; 

 produkty z portfolio firmy LUG odpowiadające potrzebom i gustom klientów zgodnie  

z cyklem życia produktów sektora oświetlenia profesjonalnego na poszczególnych rynkach; 

 doświadczenie – aby ograniczyć ryzyko wynikające z wejścia na nowe rynki, firma LUG jako 

strategiczne obrała rynki, na których działa od kilku lat, stąd znane są przesłanki – szanse  

i ograniczenia, które mogą zaistnieć na danym rynku; 

 analiza i segmentacja geograficzna – wybór kilku różnych rynków wynika z konieczności 

zapewnienia gwarancji odpowiedniego poziomu sprzedaży (różne kraje, z różnych części 

Europy i świata pozwalają na dywersyfikację ryzyka wymiany zagranicznej);                                                                                                        

 poziom wzrostu ekonomicznego i potencjalna wartość rynku; 

 stabilność polityczna; 

 respektowanie kontraktów i norm międzynarodowych.  

 

Każdy rynek wymaga innych narzędzi wspomagania działalności handlowej, gdyż na każdym  

z nich inne kryteria warunkują decyzje konsumenckie. W ramach obranej strategii rozwoju eksportu 

firma postawiła na intensyfikację działań na kilku wybranych rynkach, co przyczyniło się do podjęcia 

decyzji o otwarciu przedstawicielstw zagranicznych i rejestracji spółek zależnych. Obecnie poza 



 

rozwojem działalności na nowych rynkach, prowadzone są również działania prewencyjne związane  

z sytuacją na Ukrainie. Stale analizując sytuację makroekonomiczną, od ponad roku spodziewaliśmy 

się, że sytuacja polityczna może spowodować zmniejszenie sprzedaży do tego regionu. Mimo 

pogarszającej się sytuacji gospodarczej i politycznej w tym regionie, tamtejsi odbiorcy nadal wykazują 

zainteresowanie oprawami oświetleniowymi marki LUG.  

W ramach Grupy Kapitałowa LUG S.A. działalność produkcyjną realizuje spółka zależna LUG Light 

Factory Sp. z o.o. Głównymi dostawcami komponentów  do produkcji opraw oświetleniowych marki 

LUG i Flash DQ są światowej klasy dostawcy: Osram, Philips, Helvar oraz Vossloh Schwabe.  

 


