
          

        

 

List Prezesa LUG S.A. 

 

  W 2016 roku udowodniliśmy, jak w sposób 

profesjonalny i odpowiedzialny, kierując się 

własnym doświadczeniem i intuicją, radzimy sobie 

z wymaganiami rynku, zamieniając je w 

długofalowy sukces. Wyniki osiągnięte w 2016 

roku pozwalają nam z entuzjazmem patrzeć w 

przyszłość i zwiększają apetyty na kolejne 

wyzwania, którym zamierzamy wyjść  

naprzeciw w 2017 roku.           

                                                                                                     Ryszard Wtorkowski, 

                                                                                                      Prezes Zarządu LUG S.A. 

 

 

 

 

Podsumowanie kluczowych wniosków: 

 
Rok 2016 był niezwykle istotny dla Grupy Kapitałowej LUG S.A. Mimo początkowych trudów, 

przyniósł nam ostatecznie przewidywany sukces i prężny rozwój całej Grupy.  

Biznes wymaga odwagi mierzenia się z wyzwaniami i podejmowania trudnych decyzji, które to 

kompetencje Grupa Kapitałowa LUG S.A. nieprzerwanie rozwija od blisko 30 lat.  

W marcu 2016 uczestniczyliśmy w prestiżowych targach branży oświetleniowej Light+Building we 

Frankfurcie nad Menem, co pozwoliło nam zbudować relacje z wieloma nowymi klientami.  

Przychody ze sprzedaży za 2016 rok osiągnęły najwyższy w historii LUG poziom 120,9 mln zł. Wynik 

ten wsparliśmy także poprawą marży na sprzedaży brutto do poziomu 39,1 proc.  

Spektakularnym sukcesem Grupy Kapitałowej LUG S.A. było podpisanie umowy z Rządem Prowincji 

Misiones w Argentynie, w zgodzie z którą LUG dostarczy na tamtejszy rynek oprawy oświetleniowe 

o rekordowej wartości blisko 21 mln euro. Daje nam to również szansę poszerzyć grono odbiorców 

zarówno w tym kraju, jak iw  całej Ameryce Południowej.  

 

 

 



          

        

 

Szanowni Państwo, 

Po raz kolejny mam zaszczyt zaprosić Państwa do lektury raportu rocznego Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

za rok 2016 wierząc, że okaże się dla Państwa inspirujący. Jest on wyrazem zaangażowania, 

profesjonalizmu i wytężonej pracy, które ponownie przyniosły nam sukces i stanowią adekwatne 

podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy naszej działalności.  

Rok 2016 obfitował w niezwykle istotne dla Grupy Kapitałowej LUG wydarzenia. Mimo trudnego początku 

i nagłych zwrotów akcji, ostatecznie, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł nam satysfakcję i prężny rozwój 

całej Grupy. Udowodniliśmy, jak w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, kierując się własnym 

doświadczeniem i intuicją, radzimy sobie z wymaganiami rynku, zamieniając je w długofalowy sukces. 

Biznes wymaga odwagi mierzenia się z wyzwaniami i podejmowania trudnych decyzji, które 

to kompetencje nieprzerwanie rozwijamy od blisko 30 lat. Co więcej, wyniki osiągnięte w 2016 roku 

pozwalają nam z entuzjazmem patrzeć w przyszłość i zwiększają apetyty na kolejne wyzwania, którym 

zamierzamy wyjść naprzeciw w 2017 roku.  

Pierwszy kwartał 2016 roku był dla Grupy Kapitałowej LUG S.A. okresem pełnym niepewności, co wiązało 

się z pesymistycznymi nastrojami inwestorów przekładającymi się na wstrzymanie realizacji wielu 

inwestycji. Nie zniechęciliśmy się jednak chwilowymi trudnościami i konsekwentnie realizowaliśmy 

przyjęte założenia rozwojowe. W marcu 2016 uczestniczyliśmy w odbywających się co dwa lata 

prestiżowych targach branży oświetleniowej Light+Building we Frankfurcie nad Menem, co pozwoliło nam 

zbudować relacje z wieloma nowymi klientami. Rozpoczęliśmy również projekt współpracy  

z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów – ICV oraz dokonaliśmy ważnego zakupu 

inwestycyjnego - maszyny wzbogacającej linię SMT do montażu powierzchniowego modułów LED. 

Znacząco zwiększyły się dzięki temu nasze moce produkcyjne oraz skrócił czas montażu, 

zwiększając tym samym elastyczność LUG w obszarze wytwarzania modułów LED. 

Bardzo dobre roczne wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. znalazły potwierdzenie w kolejnych raportach 

okresowych. Ostatecznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

wzrosły w 2016 roku o ponad 10 proc. i osiągnęły najwyższy w historii LUG poziom 120,9 mln 

zł. Wynik ten wsparliśmy poprawą marży na sprzedaży brutto do poziomu 39,1 proc. Zysk netto w całym 

2016 roku wyniósł 3,01 mln zł i mimo że w ujęciu rok do roku był niższy, to pozwolił nam z satysfakcją 

rozpocząć kolejny rok. 

Spektakularnym sukcesem Grupy Kapitałowej LUG S.A. było podpisanie w IV kwartale 

strategicznej dla rozwoju firmy umowy z Rządem Prowincji Misiones, w ramach której 

powstanie zakład produkcyjno-montażowy w Argentynie. LUG dostarczy na tamtejszy rynek 

oprawy oświetleniowe o rekordowej wartości blisko 21 mln euro. Cały projekt będzie realizowany 

etapowo, przy jednoczesnym zwiększaniu obecności LUG w Argentynie poprzez rejestrację i działalność 

spółki LUG Argentina. Wierzymy, że taki model obecności na tamtejszym rynku pozwoli nam rozszerzyć 

grono odbiorców w tym kraju oraz w całej Ameryce Południowej.  



          

        

 

W imieniu Zarządu LUG S.A. oraz własnym pragnę podziękować naszym akcjonariuszom za okazane 

zaufanie, wkład i zaangażowanie w Rozwój Grupy. Wyrazy wdzięczności kieruję również pod adresem 

naszych pracowników, których wiedza, profesjonalizm i odpowiedzialność stanowią fundamenty 

szerokorozumianego sukcesu Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

Ryszard Wtorkowski 

Prezes Zarządu LUG S.A.

 

 

 

 


