
3. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ LUG S.A. W 2013 ROKU 

 

3.1. Najważniejsze okoliczności i zdarzenia mające wpływ na działalność 

Do najważniejszych zdarzeń, które wpłynęły  na działalność operacyjną i wyniki finansowe spółek  

z Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 roku należały: 

 

• Proces inwestycyjny – rozbudowa zakładu produkcyjnego 

W związku z planami rozbudowy dotychczasowego zakładu w celu uruchomienia zakupionej  

w grudniu 2012r. linii produkcyjnej do montażu elektroniki, Zarząd LUG S.A. w dniu 12 marca 2013r. 

powziął informację o otrzymaniu przez LUG Light Factory Sp. z o.o. pozwolenia na budowę  

i zatwierdzeniu projektu budowlanego. Niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się decyzji, rozpoczęto inwestycję. 

Ukończenie budowy nastąpiło latem 2013 roku. Następnie 

przeprowadzono montaż i uruchomiono linię technologiczną. 

Pierwsza próbna partia produkcyjna zeszła z nowej linii  

w dniu 8 sierpnia 2013r., o czym Emitent informował  

w raporcie bieżącym EBI 33/2013.  

Całkowite zakończenie inwestycji nastąpiło 4 września 2013 

roku wraz z otrzymaniem przez LUG Light Factory Sp. z o. o., 

spółkę w 100 % zależną od Emitenta, decyzji Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Zielona Góra  

o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie hali produkcyjnej po 

rozbudowie istniejącego budynku zakładu produkcyjnego 

Grupy Kapitałowej LUG S.A. (raport bieżący EBI 35/2013).  

Od tej chwili Grupa Kapitałowa LUG S.A. oferuje swoim klientom nie tylko profesjonalne oprawy 

oświetleniowe o oryginalnym designie, ale także zapewnia własne komponenty LED. Nowa linia 

produkcyjna pozwoliła zwiększyć niezależność od dostawców, usprawnić proces customizacji opraw 

opartych na technologii LED oraz rozszerzać portfolio opraw LED o nowe innowacyjne rozwiązania 

oświetleniowe o najwyższych parametrach technicznych.  

• Rozwój brazylijskiej spółki zależnej 

Rok 2013 był dla spółki LUG do Brazil Ltda. okresem intensywnego rozwoju. Zarejestrowana w 2012 

roku spółka wymagała intensywnych działań operacyjnych w celu wprowadzenia produktów marki LUG 

i Flash DQ na rynek Ameryki Południowej. Do najważniejszych działań podjętych w 2013 roku należą: 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki, uroczyste otwarcie siedziby spółki i showroomu opraw 

oraz udział spółki w wydarzeniu São Paulo Design Weekend. 

W dniu 20 marca 2013r. zgromadzenie wspólników LUG do Brazil Ltda., podjęło decyzję  

o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce LUG do Brazil Ltda. o 350 000,00 reali brazylijskich do 

kwoty 500 000,00 reali brazylijskich w okresie półtorej roku. Wkład pieniężny na pokrycie kapitału 



zakładowego wspomnianej spółki zależnej zostanie wniesiony w następujący sposób: 65 proc. przez 

LUG S.A., 20 proc. przez Eryka Wtorkowskiego,15 proc. przez Andrzeja Barskiego (RB EBI 11/2013).  

W dniu 24 kwietnia 2012 roku w siedzibie spółki zależnej LUG 

do Brazil Ltda. odbyło się uroczyste otwarcie show roomu 

opraw oświetleniowych oraz prezentacja otwierająca marek 

LUG, LUG&LED oraz Flash DQ w siedzibie firmy w Sao Paulo. W 

wydarzeniu udział wzięło wielu znakomitych gości,  

w tym architekci, projektanci, inwestorzy oraz przedstawiciele 

mediów. Gościem honorowym był także Konsul Generalny 

Ambasady RP w Sao Paulo.  

Spółka LUG do Brazil Ltda wzięła udział w tegorocznej edycji São Paulo Design Weekend. W dniach 15 

– 18 sierpnia na wystawie prezentowane były oprawy oświetleniowe HB443 marki FLASH&DQ, jako 

przykład znakomitego polskiego wzornictwa. São Paulo Design Weekend zainspirowany takimi 

wydarzeniami jak MILANO DESIGN WEEK i LONDON DESIGN FESTIVAL po raz pierwszy odbył się  

w sierpniu 2012. To brazylijskie święto designu, największe w całej Ameryce Łacińskiej. Jest to 

kumulacja ponad 360 niezależnych imprez, organizowanych przez partnerów Design Weekend  

i zintegrowanych w jeden oficjalny weekendowy program. Miejskie święto designu to publiczne  

i prywatne wydarzenia odbywające się w wielu ciekawych miejscach São Paulo - muzeach, galeriach, 

studiach projektantów, a także w sklepach i parkach.  

• Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2013-2016 

W dniu 09 kwietnia 2013r. Zarząd LUG S.A. przedstawił Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

na lata 2013-2016 (RB EBI 15/2013), a także ogłosił prognozę skonsolidowanych wyników Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. na 2013 rok (RB EBI 14/2013). Szczegółowe informacje na ten temat Emitent 

przedstawił w rozdziale 3.5. oraz 3.4.5. niniejszego sprawozdania.   

• Rekomendacja w sprawie podziału zysku netto 

W dniu 22 maja 2013 roku Zarząd LUG S.A. poinformował o podjęciu uchwały nr 1/05/2013  

w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2012 rok. Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd 

Emitenta uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez LUG S.A. w 2012 roku oraz kondycję 

finansową firmy zaproponował zysk netto w wysokości 1 895 123,99 złotych (słownie: jeden milion 

osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 99/100) podzielić w następujący 

sposób: 

- kwotę 1 895 123,99 złotych (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto 

dwadzieścia trzy złote 99/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.  

Zarząd Emitenta uzasadnił swoją rekomendację brakiem zagrożeń dla sytuacji finansowej spółki oraz 

działaniem w interesie akcjonariuszy LUG S.A.  

 

• LUG w indeksie NCIndex 30 

W odpowiedzi na wnioski uczestników rynku kapitałowego, Giełda Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. uchwaliła w czerwcu 2013 roku zmiany w zakresie indeksów na rynku NewConnect. 

Jedną z najistotniejszych zmian była publikacja, począwszy od 24 czerwca 2013 r., nowego indeksu 

NCIndex30. Jest to indeks dochodowy, czyli przy jego obliczaniu uwzględnienia się dochody  

z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru. Indeks objął swoim portfelem 30 



najbardziej płynnych spółek rynku NewConnect. LUG S.A. został zakwalifikowany do grona 10 

największych spółek w ramach NCIndex30 (6% udziału w indeksie), zgodnie ze stanem na koniec maja 

2013 r. Akcje Emitenta wchodziły w skład indeksu do marca 2014 roku, gdy w wyniku okresowej 

weryfikacji wypadły z jego koszyka. Skład indeksu jest weryfikowany co kwartał. 

• Wypłata dywidendy ze spółki zależnej  

w dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników LUG Light Factory  

Sp. z o.o., podmiotu w 100% zależny od Emitenta, podjęło uchwałę nr 3/06/2013 w sprawie wypłaty 

dywidendy z zysku z działalności gospodarczej spółki LUG Light Factory Sp. z o.o.  

w roku 2012 wynoszącego 2.180.339,07 PLN netto w kwocie 700.000 PLN netto na rzecz LUG S.A.  

w następujących terminach: 

- do dnia 30.06.2013 roku kwotę 120.000 PLN, 

- do dnia 31.10.2013 roku kwotę 580.000 PLN. 

Pozostałą kwotę zysku w wysokości 1.480.339,07 PLN przeznaczono na kapitał zapasowy spółki LUG 

Light Factory Sp. z o.o. 

• Nowa spółka zależna w strukturze Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

W ramach realizowanej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. strategii ekspansji zagranicznej, w 2013 roku 

została utworzona nowa spółka zależna z siedzibą w Londynie. Uzupełnienie działalności 

przedstawicielstwa handlowego LUG w Londynie o spółkę LUG Lighting UK Ltd. pozwoli zwiększyć 

poziom penetracji rynku oraz wypracować kompetencje niezbędne do stworzenia centrum 

konsultacyjno-handlowego LUG. Na proces założycielski spółki składały się poniższe wydarzenia. 

W dniu 20 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta 

podjęła uchwałę nr 01/06/2013 w sprawie wyrażenia zgody na 

podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie utworzenia i 

zarejestrowania spółki kapitałowej na terenie Wielkiej 

Brytanii, która będzie działać pod nazwą "LUG Lighting UK 

Ltd." zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego (raport bieżący 

EBI  26/2013). 

W dniu 10 września 2013 roku Zarząd LUG S.A. poinformował o zakończeniu wszelkich procedur 

formalno - prawnych związanych z rozpoczęciem działalności operacyjnej przez nową spółkę zależną 

LUG Lighting UK Ltd. (raport bieżący EBI  36/2013). 

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

W dniu 21 czerwca odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LUG S.A.  

w ramach, którego zatwierdzono jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe  

i z działalności, a także udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za 2012 roku.  

Ponadto podjęto uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku netto, zgodnie z którą obecni akcjonariusze, 

po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanowili wypracowany przez LUG S.A. zysk netto za 

okres 01.01.2012-31.12.2012 w kwocie 1 895 123,99 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. działając stosownie do Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej podjęło uchwałę nr 17, uchwałę nr 18, uchwałę nr 19, 

uchwałę nr 20, uchwałę nr 21, na podstawie których powołano do Rady Nadzorczej Emitenta na nową 

kadencję następujące osoby: 



- Iwona Wtorkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

- Renata Baczańska - Członek Rady Nadzorczej, 

- Eryk Wtorkowski - Członek Rady Nadzorczej, 

- Zygmunt Ćwik - Członek Rady Nadzorczej, 

- Szymon Zioło - Członek Rady Nadzorczej. 

Tym samym Rada Nadzorcza LUG S.A. pozostała w niezmienionym składzie. Kadencja Rady Nadzorczej 

wynosi 3 lata i rozpocznie się dnia 23.06.2013r. 

 

• Zmiana Animatora Rynku 

W lipcu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie Animatora Rynku. W trosce  

o podtrzymanie płynności akcji LUG S.A. procedura przebiegła dwuetapowo. W pierwszej fazie 

podpisano w dniu 12 lipca 2013 roku "Umowę o pełnienie funkcji animatora dla akcji" Emitenta  

z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (raport bieżącym EBI 30/2013). Zgodnie  

z postanowieniami ww. umowy, Dom Maklerski BDM S.A. pełni funkcję Animatora Rynku dla akcji 

Emitenta i wykonuje swoje zadania począwszy od 17 lipca 2013 roku. W dniu 30.07.2013 roku Zarząd 

Emitenta wypowiedział Domowi Maklerskiemu AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie 

(dotychczasowy animator) "Umowę o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect". 

Zgodnie z postanowieniami niniejszego wypowiedzenia, umowa została rozwiązana za porozumieniem 

stron w dniu 31.07.2013 roku. 

• Korekta prognoz wyników finansowych w 2013 roku 

Zarząd LUG S.A. na podstawie opublikowanych w Raporcie okresowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 

III kwartał 2013 roku skonsolidowanych wyników finansowych, w raporcie bieżącym nr 41/2013 

dokonał korekty prognozy wyników w 2013 roku. Szczegółowe informacje na ten temat Emitent 

przedstawił w rozdziale 3.4.5. 

• Wybór biegłego rewidenta 

W dniu 29 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie wyboru KPMG 

Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako 

biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego LUG S.A. sporządzonego za rok 

obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

sporządzonego za rok obrotowy 2013 oraz wyda opinię z badania sprawozdania finansowego Emitenta 

i Grupy Kapitałowej LUG S.A. Spółka KPMG Audyt dokona również badania i wyda opinię  

z badania sprawozdania finansowego spółki w pełni zależnej od Emitenta - LUG Light Factory Sp.  

z o.o., sporządzonego za rok obrotowy 2013. 

 

 



3.2. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

Prace badawczo-rozwojowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej dotyczą głównie projektowania nowych 

produktów, badania ich parametrów oraz ulepszania parametrów produktów znajdujących się już w 

ofercie. 

 

Od 01.08.2008r. działalność w zakresie badań i rozwoju prowadzona jest przez LUG Light Factory Sp. z 

o.o. w wewnętrznym laboratorium znajdującym się w siedzibie Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

w Zielonej Górze.  

 

W laboratorium, oprawy i komponenty testowane są głównie pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania. Badane są między innymi warunki termiczne, szczelność opraw (stopień IP), odporność 

na udary mechaniczne (stopień IK), starzenie tworzyw sztucznych, a także wszelkie parametry 

elektryczne. Laboratorium Grupy Kapitałowej LUG S.A. wyposażone jest w komorę bezprzeciągową do 

badań termicznych opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN-EN 60598-1 oraz urządzenie do 

badania palności materiałów metodą rozgrzanego druta (GWT) zgodnie z normą PN-EN 60695-2-10. 

Ponadto komora do badań cieplnych, pozwala na przeprowadzanie testów starzeniowych tworzyw 

sztucznych, co w połączeniu z naświetlaniem próbek światłem UV umożliwia przeprowadzanie 

symulacji trwałości tworzyw sztucznych w czasie. W skład laboratorium wchodzi również ciemnia 

fotometryczna wyposażona w wysokiej klasy automatyczny system służący do bardzo precyzyjnych 

pomiarów krzywych rozsyłu światłości opraw oświetleniowych i innych źródeł światła (Goniofotometr 

typu C-Gama). Laboratorium jest w pełni dostosowane do potrzeb szerokiego spektrum kontroli jakości 

produktów.  
 

Tabela 23 Badania przeprowadzone w laboratorium LUG w 2013 roku 

Rodzaje badań Liczba 

Badania związane z bezpieczeństwem  
(zgodność z normą EN60598) 

189 

Badania ogniowe metodą Glow Wire Test  
(zgodność z normą EN60695) 

26 

Badania wytrzymałości obudowy na zaburzenia mechaniczne 23 

Badania fotometryczne 752 

Źródło: LUG Light Factory Sp. z o. o. 

 

Designerzy opraw oświetleniowych, pracownicy Działu Rozwoju oraz Działu Technicznego każdego 

roku intensywnie pracują nad nowymi projektami opraw oświetleniowych, a także modyfikują 

istniejące już produkty w celu zwiększania ich jakości i funkcjonalności oraz dostosowania ich cech do 

wymagań klientów. Podstawowe wielkości charakteryzujące Grupę LUG S.A. w tym zakresie prezentuje 

Tabela 27. 

 

 

 



Tabela 24 Ilość przyznanych certyfikatów i wdrożonych opraw w 2013 roku 

Źródło: LUG Light Factory Sp. z o. o. 

Dzięki wytężonej pracy na rzecz poprawy parametrów technicznych opraw oświetleniowych, Dział 

Rozwoju firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. zaprojektował rozwiązania, które pozwoliły wdrożyć  

w 2013 roku oprawę oświetleniową charakteryzującą się bardzo wysoką skutecznością świetlną – tj. 

do 111 lm/W (lumeny z Wata) przy zachowaniu wysokiego współczynnika Ra>80 (współczynnik 

oddawania barw). 

 

Nazwa Ilość 

Nowe wdrożone projekty 31 

Wdrożone modyfikacje opraw 576 


