
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny LUG S.A.  

za wrzesień 2012 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,  

które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej  

oraz wyników finansowych emitenta 

 
 

Na koniec września 2012 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,1138, który znajduje się  

w przedziale uwzględnionym w prognozie wyników finansowych na 2012 rok (patrz RB 

16/2012 oraz RB 26/2012). Zmienność kursu EUR/PLN we wrześniu 2012 roku nie 

wywierała negatywnego wpływu na wyniki Emitenta. Obecny poziom kursu EUR/PLN 

odpowiada założeniom Emitenta w odniesieniu do kosztów obsługi kredytów  

w walutach obcych. Jednocześnie jest to poziom uwzględniony w założeniach dotyczących 

marż realizowanych na sprzedaży eksportowej. 
 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. we wrześniu 2012 

roku wykazywały dodatnią dynamikę w stosunku do przychodów we wrześniu 2011 roku. 

Znacząco wzrosły przychody realizowane na rynkach zagranicznych, natomiast dynamika 

przychodów ze sprzedaży krajowej uległa pogorszeniu. Export rośnie z okresu na okres, 

pozytywna tendencja w odniesieniu do dynamiki przychodów z exportu widoczna jest 

również porównując wrzesień i sierpień 2012. 
 

Na podstawie RB 60/2010 Emitent wstrzymał publikację miesięcznych informacji na temat 

dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz struktury geograficznej 

przychodów w ujęciu narastającym. Dane w tym zakresie Emitent publikuje  

w skonsolidowanych raportach okresowych. Zgodnie z ostatnim raportem okresowym za 

II kwartał 2012 roku dynamika przychodów ze sprzedaży krajowej wyniosła +17,42 proc., 

natomiast eksportowej +13,67 proc. Następnym raportem kwartalnym będzie raport za  

III kwartał 2012 roku, którego publikację zaplanowano na 6 listopada 2012 roku.  
 

Wrzesień 2012 roku okazał się miesiącem, w którym struktura geograficzna przychodów 

ze sprzedaży przeważyła na rzecz exportu. Przychody  zrealizowane na rynkach 

zagranicznych stanowiły 51,33 proc., podczas gdy udział przychodów zrealizowanych na 

rynku krajowym stanowił  48,67 proc. całkowitych przychodów. 
 

Zdaniem Zarządu Emitenta sytuacja w branży oświetleniowej we wrześniu 2012 roku 

pozostała dobra. Popyt utrzymuje się na stabilnym poziomie, a pozytywne symptomy są 

widoczne przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Rynek krajowy jest obecnie 

bardziej wymagający, a konkurencja zaostrza się. Zarząd Emitenta nieustannie monitoruje 

otoczenie, w tym sytuację w branży budowlanej i jej pokrewnych, a także niezmiennie 

kontroluje ryzyko związane z działalnością firmy. Wyniki realizowane przez Grupę 

Kapitałową LUG S.A. podtrzymują tendencję wzrostową, choć dynamika wzrostów osłabiła 

się.  

 

Zarząd Emitenta podtrzymuję prognozę finansową na 2012 rok i nie zgłasza zastrzeżeń do 

możliwości jej realizacji. 



 

 

 

 

 

 

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

12.09.2012 – RB 40/2012 Temat: Raport miesięczny Emitenta za sierpień 2012 r.; 

18.09.2012 – RB 41/2012   Temat: Zawarcie umowy z DM Amerbrokers S.A. na 

uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem 

scalenia akcji LUG S.A.; 

28.09.2012 – RB 42/2012   Temat: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.09.2012 r.; 

 

Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

O przebiegu procesu realizacji celów emisyjnych sformułowanych w odniesieniu do emisji 

akcji serii C Zarząd Spółki informował w następujących raportach bieżących: RB 35/2010, 

RB 39/2010, 59/2010.  

 

 

Kalendarz inwestora w nadchodzącym okresie –  październik/listopad 2012 

 

06.11.2012 – Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. za 3Q’2012; 

12.11.2012 – Publikacja raportu miesięcznego za październik 2012 r. 

Ponadto Emitent, w związku z realizowanym procesem scalenia akcji, będzie informował  

o znaczących terminach i działaniach w odrębnych raportach bieżących. 

 

 

 

Zielona Góra, 11.10.2012 r. 


