
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny LUG S.A.  

za październik 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 październik 2012 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,1350, który mieści się  

w przedziale uwzględnionym przez Zarząd LUG S.A. w prognozie wyników finansowych na 

2012 rok (patrz RB 16/2012 oraz RB 26/2012). Zmienność kursu EUR/PLN w październiku 

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. 
 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zanotowała w październiku 2012 roku skokową dodatnią 

dynamikę przychodów ze sprzedaży w stosunku do przychodów w październiku 2011 roku. 

Znaczące wzrosty przychodów zostały zrealizowane zarówno na rynkach zagranicznych, jak 

również w obszarze przychodów realizowanych na rynku krajowym. Pozytywna tendencja  

w odniesieniu do dynamiki przychodów z kraju i exportu widoczna jest również porównując 

październik i wrzesień 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, w tym najświeższe zostały opublikowane  

w dniu 06.11.2012r. w Raporcie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał br. Zgodnie  

z niniejszym raportem dynamika przychodów ze sprzedaży krajowej w III kwartale 2012 

roku wyniosła +6,86 proc., natomiast eksportowej +32,19 proc.  
 

W październiku 2012 roku struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży przeważyła na 

rzecz exportu. Przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych stanowiły 51,77 proc., 

podczas gdy udział przychodów zrealizowanych na rynku krajowym stanowił 48,23 proc. 

całkowitych przychodów. 
 

Zdaniem Zarządu Emitenta sytuacja w branży oświetleniowej w październiku 2012 roku 

pozostała adekwatna do oczekiwań i założeń prognozy wyników na 2012 rok. Popyt wykazał 

tendencję wzrostową, zgodnie z występującą w branży oświetleniowej pozytywną fazą 

cyklu koniunkturalnego w ostatnim kwartale roku. Rynek krajowy jest obecnie bardziej 

wymagający, lecz aktywność LUG na rynku pozwoliła zrealizować w październiku 

dynamiczne wzrosty. Branża oświetleniowa w obszarze rynków zagranicznych również 

podlegała pozytywnym tendencjom w październiku br. co pozwoliło Emitentowi zanotować 

jedną z najwyższych miesięcznych dynamik sprzedaży. Zarząd Emitenta nieustannie 

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

niezmiennie kontroluje ryzyko związane z działalnością firmy. Zarząd Emitenta podtrzymuję 

prognozę finansową na 2012 rok i nie zgłasza zastrzeżeń do możliwości jej realizacji. 



 

 

 

 

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

03.10.2012 – RB 43/2012 Temat: Zakończeniu procedury rejestracyjne przedstawicielstwa 

handlowego; 

08.10.2012 – RB 44/2012   Temat: Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie 

stanu posiadania akcji; 

11.10.2012 – RB 45/2012   Temat: Raport miesięczny Emitenta za wrzesień 2012r.; 

26.10.2012 – RB 46/2012   Temat: Rejestracja scalenia (re-splitu) akcji i zmian w Statucie 

Spółki; 

26.10.2012 – RB 47/2012   Temat: Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.; 

31.10.2012 – RB 48/2012   Temat: Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 14 listopada 

2012 r.; 

31.10.2012 – RB 49/2012   Temat: Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji LUG S.A.; 

31.10.2012 – RB 50/2012   Temat: Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami 

LUG S.A. 

 

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 –  listopad/grudzień 2012 
 

14.11.2012 – Dzień Referencyjny w procesie scalenia akcji LUG; 

08.11. – 23.11.2012 – Zawieszenie obrotu akcjami LUG w związku z procesem scalenia akcji; 

23.11.2012 – Dzień wymiany akcji LUG w ramach procesu scalenia; 

26.11.2012 – Wznowienie obrotu akcjami LUG; 

12.12.2012 – Publikacja raportu miesięcznego za listopad 2012 r. 

 

Zielona Góra, 12.11.2012 r. 


