
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny LUG S.A.  

za maj 2014 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 maja 2014 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,1420. Niniejszy poziom kursu 

miał neutralny wpływ na wyniki Emitenta ze względu na wzajemną kompensatę 

przychodów i kosztów w walucie. 
 

Maj 2014 roku był dla Grupa Kapitałowa LUG S.A. kolejnym z rzędu miesiącem 

dynamicznym wzrostów. Grupa odnotowała w maju 2014 roku znaczący wzrost całkowitych 

przychodów ze sprzedaży r/r. Na wynik ten wpłynęły duże wzrosty przychodów 

wygenerowane zarówno na rynku krajowym, jak również na rynkach zagranicznych. 

Zdecydowany trend wzrostowy przychodów ze sprzedaży wypracowany na rynku krajowym 

osiągnął dynamikę na poziomie kilkudziesięciu procent r/r. Przychody ze sprzedaży na 

rynkach zagranicznych zanotowały również wysoki dodatni poziom dynamiki r/r. 

Wzrostowy trend dynamiki całkowitych przychodów ze sprzedaży jest widoczny także ujęciu 

narastającym tj. w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2014 roku. 
 

Pełne dane w zakresie dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz 

struktury geograficznej przychodów w ujęciu narastającym Emitent publikuje  

w skonsolidowanych raportach okresowych. Publikację kolejnego raportu okresowego  

za II kwartał 2014 roku zaplanowano na 12 sierpnia br. 
 

W maju 2014 roku udział przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych wynosił 53,04 

proc., podczas gdy udział przychodów zrealizowanych na rynku krajowym stanowił 46,96 

proc. całkowitych przychodów. Ukształtowanie geograficznej struktury przychodów  

z przewagą sprzedaży zagranicznej wynika z realizowanej strategii ekspansji zagranicznej  

w ramach Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. w latach 2013-2016. 
 

Zdaniem Zarządu Emitenta sytuacja w branży oświetleniowej ulega systematycznej 

poprawie. Jest to efektem poprawy koniunktury gospodarczej oraz wyższej dynamiki  

w sferze nowych inwestycji. W ocenie Zarządu dodatkowe czynniki stymulujące pozytywnie 

wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. są efektem wzmożonej aktywności firmy na targach 

branżowych oraz nowych relacji biznesowych zawieranych przy tej okazji. 

Uwzględniając pozytywne symptomy gospodarcze oraz portfel zamówień, Zarząd Emitenta 

formułuje ostrożne, lecz zdecydowanie pozytywne oczekiwania w stosunku do wyników 

Grupy Kapitałowej LUG S.A. w kolejnych miesiącach.  

 

Zarząd Emitenta systematycznie monitoruje otoczenie, w tym sytuację w branży 

budowlanej i jej pokrewnych, a także niezmiennie kontroluje ryzyka związane  

z działalnością firmy w celu ograniczenia ich niepożądanego wpływu. Ścisłej kontroli 

podlegają także koszty działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem 
 

13.05.2014 – RB 8/2014 Temat: Raport miesięczny LUG S.A. za kwiecień 2014 roku; 

16.05.2014 – RB 10/2014 Temat: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2013 rok; 

 

Zestawienie raportów okresowych opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

14.05.2014 – RO-K 9/2014 Temat: Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2014 

roku; 

 
Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W raportowanym okresie Emitent nie podejmował działań służących realizacji celów 

emisyjnych. Ostatnia emisja akcji LUG S.A. miała miejsce w 2010 roku, a cele emisyjne 

zostały zrealizowane. 

 

 

Kalendarz inwestora w nadchodzącym okresie –  czerwiec/lipiec 2014 

 

30.06.2014 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. – w siedzibie spółki w Zielonej Górze 

o godz. 9:00. 

 

Zarząd Emitenta nie przewiduje innych zdarzeń o charakterze planowanej komunikacji  

z inwestorami, za wyjątkiem raportu miesięcznego za czerwiec 2014 roku, który zostanie 

opublikowany w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.  
 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, 13.06.2014 r. 


