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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 sierpniu 2017 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. nadal utrzymywała się pod wpływem pozytywnego trendu 

dodatniej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Całkowita dynamika przychodów ze sprzedaży osiągnęła poziom 

dwucyfrowy, poprawiając tym samym przychody odnotowane w analogicznym okresie 2016 roku. Na dynamikę 

całkowitych przychodów ze sprzedaży złożyły się solidna dwucyfrowa dynamika przychodów realizowanych na 

rynkach zagranicznych, co wskazuje na stabilizację i jednocześnie kontynuację dynamiki zarysowanej w całym  

I półroczu 2017 roku. Po raz kolejny potwierdza również przyjęty przez Zarząd Spółki kierunek strategiczny 

osadzający punktu ciężkości rozwoju firmy na rynkach eksportowych. Przychody ze sprzedaży generowane na 

rynku krajowym przyniosły satysfakcjonujące odbicie i również zanotowały dodatnią dynamikę w zestawieniu  

z analogicznym okresem 2016 roku.  

 

Kluczowe tendencje w otoczeniu makroekonomicznym Emitenta: 

 

• Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 52,5 pkt  

w sierpniu br. z 53,3 pkt zanotowanych przed miesiącem (wobec konsensusu na poziomie 53pkt.).  

Na sierpniowy wzrost wskaźnika częściowy wpływ miał wzrost wielkości produkcji w polskim sektorze 

przemysłowym oraz wzrost liczby nowych zamówień (płynących zarówno z rynku krajowego, jak  

i z rynków zagranicznych). Sierpniowe dane PMI sugerują, że tempo wzrostu w polskim sektorze 

przemysłowym jest wciąż szybkie. Dobre wieści przyszły z rynku krajowego oraz z linii produkcyjnych 

polskich fabryk – liczba nowych zamówień oraz wielkość produkcji wzrosła. W sierpniu optymizm 

biznesowy utrzymał się na wysokim poziomie, wskazując na przewidywaną poprawę warunków 

gospodarczych w Polsce w nadchodzącym roku. 

 

• Na koniec sierpnia 2017 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,2618. 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 w ujęciu narastającym za II kwartał i za całe I półrocze 2017 roku Emitent opublikował w dniu  

9 sierpnia 2017 roku. Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017 roku została zaplanowana na 14 listopada 

2017 roku. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem 

 

a) W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące EBI: 

  

• 09.08.2017 – RB EBI 20/2017 Temat: Raport miesięczny LUG S.A. za lipiec 2017; 

• 03.08.2017 – RB EBI 19/2017 Temat: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2017 roku; 

• 01.08.2017 – RB EBI 18/2017 Temat: Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A. 

 

b) W okresie objętym niniejszym raportem Emitent opublikował następujące raporty okresowe: 

• 09.08.2017 – RO 21/2017 Temat: Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2017. 

 

c) W okresie objętym niniejszym raportem Emitent opublikował następujące raporty bieżące ESPI: 

• 03.08.2017 – RB ESPI 11/2017 Temat: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe 

Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i za I półrocze 2017 roku. 

 

 

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 we wrześniu i październiku 2017 

roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów 

 

• 14.09.2017 r. - dzień dywidendy (dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy LUG S.A. 

uprawnionych do dywidendy), 

• 21.09.2017 r. – wypłata dywidendy przez LUG S.A. w wysokości  0,14 zł na jedną akcję, 

• do 14.10.2017 r. - Raport miesięczny LUG S.A. za wrzesień 2017 roku 

 

 

 

Zielona Góra, 14.09.2017 r. 


