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Temat:  

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2017  

i narastająco za 2017 roku 

 

Treść raportu: 

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („LUG”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu 

dzisiejszym, tj. 8 luty 2018 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych danych finansowych 

Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2017 i narastająco za 2017 roku oraz ich zmianach w stosunku 

do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w 

załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za IV kwartał 

2017 i narastająco za 2017 rok wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 

2014-2016.  

 

W stosunku do IV kwartału 2016 r., w IV kwartale 2017 roku Emitent osiągnął dynamikę przychodów ze 

sprzedaży na poziomie +15%, co jest efektem kolejnego bardzo dobrego kwartału w wykonaniu Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. W ujęciu rocznym dynamika przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2017 roku 

wyniosła 18% w porównaniu z rokiem 2016. Emitent realizował niemal wyłącznie projekty LED, które 

posiadał w swoim portfelu oraz rozbudowywał bazę klientów. Tym samym LUG zrealizował najwyższy 

poziom przychodów w historii firmy, jednocześnie wykazując znaczącą dodatnią dynamikę na poziomie 

zysku brutto i zysku netto, które w IV kw. 2017 roku wzrosły r/r odpowiednio o 90% i 110% . 

Analogiczna tendencja wystąpiła na poziomie wyników rocznych. W 2017 roku zysk brutto wykazał 

dynamikę na poziomie 100% r/r, natomiast zysk netto wykazał dynamikę na poziomie 126% r/r w 

stosunku do 2016 roku. 

 

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane 

w raporcie okresowym za IV kwartał 2017 roku. 
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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
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Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za IV kwartał 2017 i narastająco za cały 2017.pdf 
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