Raport miesięczny LUG S.A.
za styczeń 2017 roku

1. 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
W styczniu 2017 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. kontynuowała trwający w 2016 roku trend wzrostowy.
Całkowite przychody ze sprzedaży wykazały się dynamicznym dwucyfrowym wzrostem. Wzrost ten był efektem
bardzo dużej, rekordowej dynamiki r/r przychodów realizowanych w kraju. Również przychody ze sprzedaży na
rynkach eksportowych wykazały znaczącą dwucyfrową dynamikę.
Kluczowe tendencje w otoczeniu makroekonomicznym Emitenta:
•

•

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit (PMI) polskiego sektora przemysłowego zanotował
w styczniu poprawę. Wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 54,8 pkt w styczniu br.
z 54,3 pkt zanotowanych przed miesiącem, tym samym wykazując najszybsze od 22 miesięcy poziom.
W styczniu polski PMI utrzymał wysoką dynamikę wzrostu (po niskim wyniku zarejestrowanym
w październiku), sygnalizując przyspieszone tempo ekspansji na początku roku.
Na koniec stycznia 2017 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,3308. Niniejszy poziom kursu miał
neutralny wpływ na wyniki Emitenta ze względu na wzajemną kompensatę przychodów i kosztów
w walucie.

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.
Dane w zakresie dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz struktury geograficznej
przychodów
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w Raporcie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2016 roku. Kolejny raport okresowy zostanie opublikowany
w maju 2017 roku w formie Skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2017 roku.

2. Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem
a) W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące EBI:
•
•

15.01.2017 – RB 1/2017 Temat: Raport miesięczny LUG S.A. za grudzień 2016 roku;
24.01.2017 – RB 2/2017 Temat: Terminy przekazywania przez LUG S.A. raportów okresowych
w roku obrotowym 2017;

b) W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie opublikował żadnego raportu okresowego
c) W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie opublikował żadnego raportu bieżącego ESPI
•

17.01.2017 - RB ESPI 1/2017 Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał i za cały 2016

3. 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.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie
2016 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów
•
•

14.02.2017 r. – Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2016 roku
do 14.03.2017 r. - Raport miesięczny LUG S.A. za luty 2017 roku

Zielona Góra, 13.02.2017 r.

