
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny LUG S.A.  

za maj 2015 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 2015 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,1301. Niniejszy poziom kursu 

miał neutralny wpływ na wyniki Emitenta ze względu na wzajemną kompensatę 

przychodów i kosztów w walucie. 

 

Maj jest już szóstym z kolei miesiącem, kiedy widoczna w strukturze przychodów Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. jest przewaga przychodów ze sprzedaży eksportowej. Udział 

sprzedaży zagranicznej wyniósł 53,2%. Przychody na rynku polskim stanowiły w maju 2015r. 

46,8% przychodów ogółem. Zachowanie trendu przewagi przychodów z rynków 

eksportowych potwierdza systematyczną realizację strategii ekspansji zagranicznej. Poziom 

przychodów ogółem zmniejszył się r/r o 16,9%. Wpływ na to miało zarówno zmniejszenie 

przychodów z rynku krajowego w porównaniu z rokiem 2014 o 17,2% jak też obniżenie 

poziomu przychodów z eksportu o 16,6% r/r. Obniżenie przychodów ze sprzedaży 

spowodowane jest przesunięciem finalizacji istotnych inwestycji budowlanych na kolejne 

miesiące.   

 

Pełne dane w zakresie dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej  

oraz struktury geograficznej przychodów w ujęciu narastającym zostaną opublikowane 

w skonsolidowanych raportach okresowych. Termin publikacji  raportu okresowego  

za II kwartał 2015 roku został zaplanowany na 13 sierpnia 2015 roku.  

 

W opinii Zarządu LUG S.A. w II i III kwartale perspektywy branży oświetleniowej  

są obiecujące. Motorem wzrostu popytu na technologię LED może być konieczność 

ograniczania konsumpcji energii elektrycznej, związana z dekarbonizacją gospodarek Unii 

Europejskiej. Istotny wpływ na sytuacje w branży może mieć również nowa pula środków 

unijnych dedykowanych inwestycjom infrastrukturalnym.  

 

Zarząd Emitenta systematycznie monitoruje otoczenie, w tym sytuację w branży 

budowlanej i jej pokrewnych, a także stale kontroluje ryzyka związane z działalnością firmy 

w celu ograniczenia ich niepożądanego wpływu na organizację. Ścisłej kontroli podlegają 

także koszty działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

14.05.2015 – RB   9/2015 Temat: Raport miesięczny LUG S.A. za kwiecień 2015 roku 

26.05.2015 – RB 10/2015 Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie proponowanego   

          podziału zysku netto za 2014 rok 

27.05.2015 – RB 11/2015 Temat: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą LUG S.A.  

          propozycji Zarządu odnośnie proponowanego podziału zysku netto za  

          2014 rok 

27.05.2015 – RB 12/2015 Temat: Powołanie Zarządu na nową kadencję 

29.05.2015 – RB 15/2015 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego  

          Zgromadzenia LUG S.A. 

29.05.2015 – ESPI 1/2015 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego  

          Zgromadzenia LUG S.A. 

02.06.2015 – RB 16/2015 Temat: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego  

          Zgromadzenia LUG S.A. 

02.06.2015 – ESPI 2/2015 Temat: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego  

          Zgromadzenia LUG S.A. 

 

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 2015 

 

29.06.2015        Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. – w siedzibie spółki  

o godzinie 12:00 

do 14.07.2015 Raport miesięczny LUG S.A. za czerwiec 2015 roku 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, 9.06.2015 r. 


