
          
        

 

     List Prezesa LUG S.A.                                                                                                                             
 

 

 
           Za nami dwanaście miesięcy wytężonej pracy 576 

osobowej załogi pracującej w 7 spółkach Grupy 

LUG, które przyniosły rekordowe wyniki 

finansowe. Przychody spółki wzrosły o 18 procent i 

wyniosły ponad 142 mln zł, co pozwoliło nam 

wypracować zysk netto w kwocie ponad 7 mln zł.  

Biznesowo, był to najlepszy rok w 

trzydziestoletniej historii spółki.  

 

                                                             Ryszard Wtorkowski, 

                                                                  Prezes Zarządu LUG S.A. 

 

                                                                                                                         

 

     Podsumowanie kluczowych wniosków: 
 

 Do Grupy Kapitałowej LUG S.A. dołączyły dwa nowe podmioty: spółka technologiczna 

BIOT Sp. z o.o. oraz LUG Argentina SA odpowiedzialna za naszą ekspansję w Argentynie. 

 Rozbudowaliśmy nasze zaplecze produkcyjne i laboratoryjne w Centrum Badawczo - 

Produkcyjnym w Nowym Kisielinie oraz umocniliśmy pozycję naszej Grupy na 

międzynarodowej arenie producentów oświetlenia, inicjując budowę nowoczesnej 

fabryki w Argentynie, której uroczyste otwarcie planowane jest na maj 2018 roku. 

 Pod koniec roku podpisaliśmy umowę o współpracy w obszarze usług Smart City z 

liderem rynku nowych technologii, firmą CISCO Systems. 

 Wciąż się zmieniamy, podążając za globalnymi trendami w branży oświetleniowej. 

Dowodem tego jest ogłoszenie w czerwcu ubiegłego roku strategicznych kierunków 

rozwoju na lata 2017-2021. 

 Naszym sukcesem dzielimy się z akcjonariuszami. W roku 2017 wypłaciliśmy drugą w 

historii spółki dywidendę. 

 Jesteśmy zespołem ludzi z pasją, którzy chcą oferować najnowocześniejsze rozwiązania 

oświetleniowe dla ludzi, którzy żyją z pasją.   

 



          
        

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

 

Już po raz dziesiąty mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury skonsolidowanego raportu 

Grupy Kapitałowej LUG S.A. Rok 2017 był dla nas wyjątkowy z wielu powodów. Za nami 

dwanaście miesięcy wytężonej pracy 576 osobowej załogi pracującej w 7 spółkach Grupy LUG, 

które przyniosły rekordowe wyniki finansowe. Przychody spółki wzrosły o 18 procent i wyniosły 

ponad 142 mln zł, co pozwoliło nam wypracować zysk netto w kwocie ponad 7 mln zł.  

Biznesowo, był to najlepszy rok w trzydziestoletniej historii spółki.  

 

Otworzyliśmy w nim kolejne rozdziały w historii naszej firmy. Rozbudowaliśmy nasze zaplecze 

produkcyjne i laboratoryjne w Centrum Badawczo - Produkcyjnym w Nowym Kisielinie oraz 

umocniliśmy pozycję naszej Grupy na międzynarodowej arenie producentów oświetlenia, 

inicjując budowę nowoczesnej fabryki w Argentynie, której uroczyste otwarcie planowane 

jest na maj 2018 roku. 

 

W ubiegłym roku powiększyła się też rodzina LUG. Do firm zrzeszonych w ramach Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. dołączyły dwa nowe podmioty: spółka technologiczna BIOT Sp. z o.o. 

wzmacniająca potencjał grupy w obszarze rozwoju nowych technologii oraz LUG Argentina SA 

odpowiedzialna za naszą ekspansję w Argentynie. 

 

Wciąż się zmieniamy, podążając za globalnymi trendami w branży oświetleniowej. Dowodem 

tego jest ogłoszenie w czerwcu ubiegłego roku strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017-

2021. Kluczowym założeniem strategii jest tworzenie innowacyjnego światła dla wzrostu 

komfortu życia, spełniającego oczekiwania i potrzeby współczesnego człowieka. Jesteśmy 

zespołem ludzi z pasją, którzy chcą oferować najnowocześniejsze rozwiązania oświetleniowe 

dla ludzi, którzy żyją z pasją.   

 

Nie osiadamy na laurach. Przed nami nowe wyzwania, w tym dalszy rozwój w obszarze 

badawczym zmierzający w kierunku poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań z zakresu 

sterowania światłem.  Pod koniec roku podpisaliśmy umowę o współpracy w obszarze usług 

Smart City z liderem rynku nowych technologii, firmą CISCO Systems. W jej ramach, z 

sukcesem zrealizowaliśmy pilotażowy projekt w Izraelu oraz przystąpiliśmy do realizacji 

kolejnych projektów zlokalizowanych na całym świecie.  

 



          
        

 

Naszym sukcesem dzielimy się z akcjonariuszami. W roku 2017 wypłaciliśmy drugą w historii 

spółki dywidendę, w wysokości 0,14 zł za akcję. Dynamiczny rozwój Grupy pozwala nam 

wierzyć, że wciąż możemy osiągać więcej. Już dziś LUG jest kluczowym graczem na rynkach 

europejskich i światowych, ale naszym celem jest bycie liderem.  

 

W imieniu Zarządu LUG S.A. dziękuję naszym Pracownikom, Klientom i Akcjonariuszom za 

współpracę, zaufanie i wsparcie naszych decyzji oraz znaczące zaangażowanie i profesjonalizm 

będące gwarancją kontynuacji sukcesu LUG w przyszłości. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. 

 


