
3.3.3. Nagrody 

 

W 2013 roku Emitent w imieniu własnym oraz całej Grupy Kapitałowej LUG S.A. otrzymał nagrody  

i wyróżnienia zaprezentowane w Tabeli 29. 

 

Tabela 26 Nagrody i wyróżnienia w 2013 roku 

Tytuł / wyróżnienie Informacja dodatkowa Kapituła / organizator 

I nagroda  
w kat. najlepsza oprawa   

Zwycięstwo oprawy HB 886  
Kapituła Międzynarodowych Targów 

Sprzętu Oświetleniowego „Światło 2013” 

II nagroda 
w kat. najlepsze stoisko 

Nagroda dla stoiska firmy LUG 
Kapituła Międzynarodowych Targów 

Sprzętu Oświetleniowego „Światło 2013” 

Złota Strona Emitenta VI 
Najlepszy serwis RI w kat. 

spółek z rynku NewConnect 
Kapituła konkursu ZSE VI 

Najlepszy Raport Roczny 2012 
Najlepszy raport roczny w kat. 

spółek z rynku NewConnect  
Kapituła konkursu  

The Best Annual Report 2012 

Wyróżnienie dla sprawozdania 
Zarządu z działalności 2012 

Wyróżnienie w kat. spółek z 
rynku NewConnect 

Kapituła konkursu  
The Best Annual Report 2012 

Źródło: LUG S.A. 

 

 



3.3.4. Targi i konferencje 

 

LUG Light Factory Sp. z o.o., jako spółka zależna Emitenta i podmiot realizujący działalność projektową, 

produkcyjną i handlową reprezentowała Grupę Kapitałową LUG S.A. w 2013 roku na wielu targach i 

imprezach branży oświetleniowej:  

• 11-13.03.2013r. – „Światło 2013” – Międzynarodowe  Targi  Sprzętu Oświetleniowego  

w Warszawie; 

• 15-18.08.2013r. - São Paulo Design Weekend - to brazylijskie święto designu, największe  

w całej Ameryce Łacińskiej. Jest to kumulacja ponad 360 niezależnych imprez, organizowanych 

przez partnerów DW! i zintegrowanych w jeden oficjalny weekendowy program; 

• 5-8.11.2013r. – Interlight Moscow – międzynarodowe targi oświetlenia dekoracyjnego  

i przemysłowego, elektrotechniki i automatyki budynków oraz domów; 

• 5-7.11.2013r. – NT Expo Brazil w São Paulo – największa impreza branży kolejowej oraz metro 

w Ameryce Łacińskiej; 

• 20-21.11.2013r. – LUX LIVE London 2013 – największe i najlepsze wydarzenie przemysłu 

oświetleniowego w Wielkiej Brytanii; 

• 20-21.11.2013r. – Retail Show Warszawa – międzynarodowe targi wyposażenia, technologii  

i usług dla handlu. 
 

Po zakończeniu roku obrotowego, tj. po 31.12.2013r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. uczestniczyła w dwóch kolejnych międzynarodowych imprezach 

targowych: 

• 16-20.02.2014r. – Euroshop – jedne z największych na świecie targów branży retail  

w  Dusseldorfie; 

• 30.03. – 4.04.2014r. – Light + Building 2014 – największe międzynarodowe targi branży 

oświetleniowej we Frankfurcie nad Menem. 

 

3.3.5. Relacje inwestorskie 

Transparentność oraz najwyższa jakoś polityki informacyjnej to najważniejsze elementy realizowanej 

przez Grupę Kapitałową LUG S.A. komunikacji ze środowiskiem rynku kapitałowego. W tym celu 

Emitent wykorzystuje dwa rodzaje instrumentów. Pierwszym z nich są działania obligatoryjne, drugi 

rodzaj wykorzystuje alternatywne narzędzia komunikacji. 

Na szczególną uwagę zasługują następujące działania: 

• Wdrożenie raportu rocznego online 

W dniu 12 lipca 2013 roku nastąpiła premiera pierwszego raportu rocznego online na rynku 

NewConnect, który spółka LUG S.A. udostępniła swoim inwestorom i akcjonariuszom w ramach 

prowadzonej polityki otwartego dialogu. Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej 

pod adresem: http://raportroczny2012.lug.com.pl/pl/ 

Raporty roczne online na świecie są już standardem, w Polsce te narzędzia wciąż się rozwijają, choć już 

dziś swoim inwestorom i akcjonariuszom oferują je najwięksi gracze polskiego rynku kapitałowego 

z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na czele. Na rynku NewConnect jest to jednak 

wciąż nowość.  



Raport online spółki LUG stanowi podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2012 roku zarówno  

z perspektywy finansowej jak i operacyjnej. Obok najważniejszych wydarzeń minionego roku, Emitent 

przygotował obszerne informacje na temat otoczenia biznesowego, które w przystępnej graficznej 

formie prezentują perspektywy branży oświetleniowej, w której działa. Do prezentacji wyników, LUG 

wykorzystał uruchomione już na początku 2013 roku Centrum wyników, które pozwala wygenerować 

interaktywne wykresy i pobrać dane w pliku Excel. Nieodłączny element stanowi projekcja rozwoju 

spółki przedstawiona w części poświęconej Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. w latach 

2013-2016. Innym udogodnieniem dla użytkowników jest obszerne Centrum Pobrań, które zapewnia 

szybki dostęp do sprawozdań w wersji PDF. 

 

• Zwycięstwo w konkursie Złota Strona Emitenta VI 

W dniu 5 czerwca 2013 roku serwis relacji inwestorskich LUG S.A. zwyciężył w VI edycji konkursu Złota 

Strona Emitenta w kategorii spółek z rynku NewConnect. Serwis relacji inwestorskich LUG S.A. w 2013 

roku po raz piaty z rzędu trafił do finałowej trójki, natomiast tytuł najlepszej strony i laur zwycięstwa 

otrzymał po raz drugi (pierwsza nagroda w ZSE 2009). Strona www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/ 

uzyskała najwyższe noty jury w kilku konkursowych kategoriach, gromadząc tym samym wysoką 

punktację nie tylko w kategorii spółek NewConnect, ale na tle całego rynku. W 2013 roku serwis 

dedykowany inwestorom i akcjonariuszom LUG S.A. przeszedł kilka istotnych modyfikacji. 

Uruchomiono interaktywne Centrum wyników oraz Centrum wiedzy, gromadzące informacje na temat 

takich wydarzeń jak split, scalenie czy emisja akcji. 

 

• Wyniki analizy ESG spółek w Polsce 

W dniu 23 października 2013 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z partnerami  

podsumowało projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. W powstałym rankingu spółek giełdowych 

najlepiej raportujących dane ESG, LUG S.A. został sklasyfikowany w pierwszej trójce Emitentów  

z rynku NewConnect. Tym samym doceniono transparentność komunikacji i przejrzystość danych 

ujawnianych przez Grupę Kapitałową LUG S.A. W ramach badania, którego organizatorem jest 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES badaniu poddano firmy 

notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku 

NewConnect, łącznie 865 spółek. Przedmiotem analizy była przejrzystość ujawniania danych  

z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. 

• Najlepszy raport roczny 2012 na rynku NewConnect 

W dniu 18 października 2013 roku wręczono nagrody w konkursie „The Best Annual Report 2012” za 

najlepszy raport roczny przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych i banków. Ponadto wyróżniono 

najlepsze sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i raport roczny w wersji on-line. Po raz 

pierwszy w historii kapituła konkursu oceniła także raporty spółek z NewConnect. LUG S.A. otrzymał 

nagrodę główną za Najlepszy Raport Roczny 2012 w kategorii spółek z rynku NewConnect. Ponadto 

LUG S.A. został wyróżniony za najlepsze sprawozdanie z działalności firmy.  



 


