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Tytuł: Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu spółki BIOT sp. z o.o.
Treść:
Zarząd spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („LUG”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 5/2018 z dnia 9 maja 2018 roku, informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 roku powziął
informację o zawarciu przez Zarząd spółki BIOT sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) w dniu
13 czerwca 2018 roku umowy na dofinansowanie projektu pn. „Inteligentne układy sensoryczne do
zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1.
Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badanie i innowacje, Typ projektu: I. Projekty B+R
przedsiębiorstw.
Całkowity koszt projektu wynosi 4 899 356,61 zł, z czego: wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4
217 042,89 zł, kwota dofinansowania wynosi 2 123 671,26 zł, a nakłady w pozostałym zakresie w kwocie
wynoszącej 2 775 685,35 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych Spółki.
Projekt złożony przez BIOT Sp. z o.o. ma charakter projektu badawczego, w ramach którego
zaplanowano realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem
będzie utworzenie systemów i rozwiązań z zakresu IoT. Głównym celem projektu jest zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zwiększenie
aktywności badawczo-rozwojowej i wykreowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań. Projekt będzie
także wykorzystywał rezultaty prac badawczo-rozwojowych LUG Light Factory sp. z o.o. wypracowane w
ramach realizowanego już projektu: „Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do
współpracy z inteligentnym systemem zarządzania – od badań do prototypów”, wpisując się w pewną
ciągłość oraz komplementarność badań naukowych prowadzonych w regionie. Projekt będzie
realizowany do końca września 2019 roku.
Emitent publikuje niniejszą informację, z uwagi na przyszły potencjalny wpływ przedmiotowego
dofinansowania na rozwój i wyniki finansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
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