
Dokument Informacyjny

LUG
Spółka Akcyjna

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B 
oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 
finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być 
związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia, ani 
wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane 
w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, 
jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
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Wstęp

Tabela 1 Dane o Emitencie

Firma: LUG S.A.
Siedziba: Zielona Góra
Adres: ul. Kręta 7, 65-770 Zielona Góra
Telefon: +48 68 453 32 00
Faks: +48 68 453 32 01
Adres poczty elektronicznej: lug@lug.com.pl
Adres strony internetowej: www.lug.com.pl

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy

Firma: CEE Capital Sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław
Telefon: +48 71 79 11 555
Faks: +48 71 79 11 556
Adres poczty elektronicznej: info@ceecapital.pl
Adres strony internetowej: www.ceecapital.pl

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:
 27 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł każda;
   8 992 850 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł każda;
   8 992 850 praw do akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł każda.

Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta*
Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 

zakładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%)

Seria A 27 000 000 75,0% 27 000 000 75,0%

Seria B 8 992 850 25,0% 8 992 850 25,0%

Suma 35 992 850 100% 35 992 850 100%
*Wielkość kapitału zakładowego Emitenta przedstawiono przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości 
kapitału zakładowego w wyniku objęcia wszystkich emitowanych akcji serii B.

Niniejszy Dokument Informacyjny zawierający informacje o wprowadzanych papierach wartościowych 
traci ważność z chwilą rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta, dla których został 
sporządzony. Jednak termin ważności Dokumentu Informacyjnego jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od 
dnia jego sporządzenia.

Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, w terminie 
jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości.

Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności, będą 
publikowane na stronach internetowych:

 Emitenta – LUG S.A. – www.lug.com.pl 
 Autoryzowanego Doradcy – CEE Capital Sp. z o.o. – www.ceecapital.pl

 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl

Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji 
Dokumentu Informacyjnego.
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1. Czynniki ryzyka

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym 
działa Emitent

 Ryzyko osłabienia koniunktury makroekonomicznej i branżowej

Branża oświetlenia, w której działa Spółka, jest uzależniona od koniunktury gospodarczej nie tylko w Polsce, ale 
również na rynkach zagranicznych. Wiele czynników ma znaczący wpływ na poziom inwestycji w kraju 
i zagranicą. Podstawowe z nich to tempo wzrostu gospodarczego danego kraju, poziom stóp procentowych, 
polityka fiskalna oraz siła rodzimej waluty. Od tych czynników zależy sytuacja finansowa Emitenta. Zbyt niskie 
nakłady inwestycyjne, słaby wzrost gospodarczy oraz wysoki poziom obciążeń podatkowych mogą negatywnie 
wpłynąć na poziom inwestycji w Polsce, a tym samym na działalność, wyniki oraz sytuację finansową 
i perspektywy rozwoju Spółki. Podobnie jak w Polsce, również na rynkach zagranicznych koniunktura w branży
oświetleniowej w znaczący sposób związana jest z sytuacją ekonomiczną gospodarki danego regionu. 
Negatywne zmiany wzrostu gospodarczego, stóp procentowych oraz polityki fiskalnej w zakresie budownictwa 
obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i mieszkaniowych mogą znacząco ograniczyć 
inwestycje w budownictwie w tych regionach, a tym samym ograniczyć potencjalne możliwości rozwoju 
działalności Emitenta na tych rynkach. 

 Ryzyko związane z systemem podatkowym
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Ponadto wiele z nich jest 
sformułowanych w sposób nie dostatecznie czytelny i precyzyjny. Niejednokrotnie brak jest jednoznacznej 
wykładni a interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom. 
Podkreślić również należy, że organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji 
podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, 
w którym minął termin płatności podatku. 
W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 
podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 
wpływ na sytuację finansową spółki.
Ryzyko związane z systemem podatkowym należy rozpatrywać również w kontekście umiejscowienia nowego 
zakładu Emitenta w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Utworzenie zakładu produkcyjnego 
w specjalnej strefie ekonomicznej wiąże się z ulgami podatkowymi dla Spółki, które szacowane są na 14 mln zł. 
Oszczędności podatkowe z tego tytułu będą miały istotny pozytywny wpływ na wynik finansowy Emitenta. Zmiana 
regulacji podatkowych lub innych zasad i przepisów prawa dotyczących funkcjonowania w specjalnych strefach 
ekonomicznych może wiązać się ze zrealizowaniem mniejszych korzyści podatkowych niż te zakładane przez 
Emitenta i w efekcie negatywnie wpłynąć na przewidywany wynik finansowy Emitenta i jego plany rozwojowe.

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Podstawowym asortymentem sprzedawanym przez Emitenta są oprawy oświetleniowe. Produkty te najczęściej 
wykorzystywane są w końcu procesu inwestycyjnego w budownictwie, który tradycyjnie rozpoczynany jest
w sezonie wiosennym. W związku z tym większość prac wykończeniowych przypada na sezon jesienno-zimowy. 
Sezonowość jest charakterystyczna dla całej branży budowlanej. Najniższe przychody przedsiębiorstwo notuje 
w pierwszym półroczu, a zdecydowany ich wzrost w drugim. Przedsiębiorstwo jest przygotowane do pracy 
w warunkach sezonowości sprzedaży i z wyprzedzeniem podejmuje właściwe działania, przygotowujące na 
odpowiednie kwartały. Zmienne systemy wynagrodzeń, uzależnione od sezonu, odpowiednie gospodarowanie 
magazynem komponentów i wyrobów gotowych łagodzi skutki sezonowości i pozwala nawet w niekorzystnych 
z punktu widzenia sprzedaży miesiącach realizować zysk. Spółka stara się zwiększyć udział produkcji 
eksportowej w strukturze sprzedaży, co może zmniejszyć wpływ zjawiska sezonowości na wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa.

 Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń
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W związku z działalnością Emitenta w branży oświetleniowej jest on narażony na ryzyko związane z karami za 
nieterminowe wykonanie zlecenia. Przedsiębiorstwo zabezpiecza się przed tym ryzykiem poprzez staranną 
analizę umów z kontrahentami oraz podpisywanie kontraktów z dostawcami komponentów. Spółka nie podpisuje 
umów, mających niekorzystne dla spółki skutki w punktach dotyczących terminów dostaw. Sporadycznie 
podpisywane są umowy zawierające kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie dostaw opraw.

 Ryzyko zmian tendencji rynkowych
Emitent działa na rynku profesjonalnego oświetlenia przemysłowego i dekoracyjnego. Oferta przedsiębiorstwa 
skierowana jest przede wszystkim do inwestorów w obiektach użyteczności publicznej. Najważniejszym 
czynnikiem w tym zakresie produktów jest jakość, funkcjonalność i innowacyjność. Równie istotna jest 
atrakcyjność wyrobów pod względem kształtu, wzornictwa i koloru. Sprawia to, że istnieje ryzyko pogorszenia 
wyników sprzedaży wynikającego ze zmian tendencji rynkowych. Aby zminimalizować to ryzyko Emitent prowadzi 
badania na temat preferencji klientów oraz wykorzystuje wiedzę i doświadczenia pracowników działu sprzedaży 
i kadry zarządzającej. Pracownicy odpowiedzialni za wprowadzanie nowych produktów są obecni na 
najważniejszych imprezach targowych na świecie oraz sympozjach i spotkaniach o tematyce oświetleniowej. 
Dzięki takim działaniom przedsiębiorstwo jest w stanie stosować aktualne trendy i mody w swoich wyrobach.

 Ryzyko utraty zaufania odbiorców
Ze względu na dużą konkurencję panującą na rynku, zasadniczą rolę w przywiązaniu klienta do produktu jest jego 
jakość. W przypadku utraty zaufania odbiorców przez produkt i markę, spadek sprzedaży może odbić się 
negatywnie na wynikach Spółki.
Mając na celu utrzymanie zaufania odbiorców Emitent przestrzega rygorystycznych zasad testowania opraw 
przed wprowadzeniem na rynek. Każdy nowy produkt poddawany jest wielokrotnej weryfikacji z oczekiwaniami 
klienta oraz walidacji.

 Ryzyko kursu walutowego
Ze względu na istotny udział sprzedaży eksportowej w strukturze przychodów Spółki, jest ona narażona na ryzyko 
związane ze zmianami kursów walutowych. Przychody ze sprzedaży eksportowej generowane są głównie w euro 
i dolarze amerykańskim. Ponadto spółka finansuje swoją działalność kredytami zaciągniętymi w obcych walutach 
(euro i frank szwajcarski). Emitent minimalizuje wpływ ryzyka walutowego na wyniki finansowe stosując dostępne 
instrumenty finansowe (najczęściej kontrakty terminowe forward).

 Ryzyko stóp procentowych
Ze względu na fakt posiadania przez Emitenta zobowiązań krótko- i długoterminowych o zmiennym 
oprocentowaniu, jest on narażony na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych.

 Ryzyko cen produktów, materiałów i towarów
Koszty produkcji Emitenta uzależnione są od cen aluminium, stali, szkła, miedzi, tworzyw sztucznych oraz 
różnego rodzaju elementów elektronicznych i elektrycznych wykorzystywanych do produkcji. Poziomy cen tych
materiałów zależne są od sytuacji na rynkach międzynarodowych. Ceny metali zależą od sytuacji na giełdach 
światowych, tworzyw sztucznych od ceny ropy naftowej a ceny szkła od cen gazu ziemnego. W celu ograniczenia 
ryzyka zmian cen nabywanych surowców i materiałów Spółka stale monitoruje poziomy cen surowców 
strategicznych. Stosowany jest również system kwalifikacji dostawców w ramach procedur ISO oraz kontrakty 
długoterminowe. Na zmniejszenie tego ryzyka wpływa ponadto prowadzona strategia alternatywnych dostawców 
oraz ich dywersyfikacja.

 Ryzyko związane z konkurencją
Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta może mieć wpływ obniżanie cen oferowanych usług przez firmy 
konkurencyjne. Obecnie w Polsce działają niemal wszystkie znaczące firmy oświetleniowe, co wpływa na 
zaostrzenie konkurencji na rynku opraw oświetleniowych i źródeł światła. Należy zauważyć, że zwiększenie 
popytu na produkty oświetleniowe powoduje zaostrzanie się konkurencji czego wynikiem jest walka cenowa, a co 
za tym idzie obniżanie marż realizowanych na sprzedaży. Spółka ogranicza ryzyko związane z konkurencją 
poprzez stałe rozszerzanie oferty o oprawy oświetleniowe zaawansowane technologicznie i ciekawe wzorniczo. 
Ciągłe inwestowanie w dział wdrożeń i rozwoju gwarantuje wyższą jakość produktów i oferowanie własnych 
rozwiązań technicznych
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 Ryzyko zdarzeń losowych
Spółka, jak każdy podmiot gospodarczy, narażona jest na ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie 
znaczących zdarzeń lub czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć może wpłynąć negatywnie na 
prowadzoną działalność i sytuację finansową Emitenta. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami 
poprzez umowy ubezpieczeń.

 Ryzyko związane z wycofaniem partii produkcyjnych z rynku
Wprowadzone na poszczególne rynki wyroby i towary mogą zostać wycofane, przede wszystkim z powodu wad 
fabrycznych danej partii asortymentu, co może niekorzystnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta wyniki 
finansowe. W przypadku wycofania wyrobu lub towaru oferowanego na jednym z rynków Unii Europejskiej istnieje 
zagrożenie konieczności wycofania tego wyrobu lub towaru z innych rynków Unii Europejskiej, co wiąże się 
z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty transportu, wykonania badań i ekspertyz, koszty postępowania 
sądowego oraz ewentualnych kar. Emitent stara się zminimalizować ryzyko poprzez wprowadzony wewnętrzny 
system kontroli jakości wyrobów i towarów oraz funkcjonujący u Emitenta system zarządzania jakością ISO 
9001/2000, w ramach którego obowiązują niezbędne procedury i instrukcje dotyczące kontroli jakości wyrobów i 
towarów. Dodatkowo wyroby Emitenta poddawane są badaniom w wewnętrznych laboratoriach, sprawdzającym 
zgodność wyrobów z odpowiednimi normami oraz bezpieczeństwo ich eksploatacji. Wyroby poddawane są 
również badaniom w laboratoriach zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), które badają ich bezpieczeństwo i 
zgodność z normami, co potwierdzane jest odpowiednimi certyfikatami np. ENEC, GOST. Ponadto Emitent 
posiada polisę ubezpieczeniową „OC produktu” wykupioną w TU Allianz S.A. wraz z klauzulą dotyczącą 
wycofania produktu z rynku i pokrycia kosztów z tym związanych, przy czym polisa ta nie obejmuje kar i kosztów 
ewentualnego postępowania sądowego. 

 Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty 
majątku
W przypadku awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowego majątku trwałego lub obrotowego może dojść do 
czasowego wstrzymania produkcji, a co za tym idzie spowodować niemożność terminowego zrealizowania 
zamówień złożonych przez klientów. Pogorszenie standardu obsługi klientów i opóźnienie w realizacji zamówień, 
a w skrajnym przypadku brak zdolności do realizacji zamówień, skutkować może przejęciem realizacji zamówień 
przez podmioty konkurencyjne i w konsekwencji może wywołać zmianę wyników finansowych Emitenta. W celu 
ograniczenia tego ryzyka Emitent prowadzi odpowiednią politykę inwestycyjną, dzięki czemu najważniejsze 
maszyny i urządzenia są zdublowane. Ponadto Emitent posiada dobre rozeznanie rynku w zakresie firm 
podwykonawczych, które mogą w razie potrzeby przejąć część produkcji na czas naprawy maszyn. Emitent 
podpisał również odpowiednie umowy serwisowe, gwarantujące naprawę maszyn i urządzeń w najkrótszym 
możliwym czasie lub dostarczenie na czas naprawy maszyn zamiennych. 

 Ryzyko związane z odpowiedzialnością za szkody na osobie i mieniu w związku z użytkowaniem 
produktów oferowanych przez Emitenta
Produkty znajdujące się w ofercie Spółki to przede wszystkim oprawy oświetleniowe zasilane napięciem 
elektrycznym, które może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku niewłaściwego użytkowania bądź 
wady produkcyjnej. Wystąpienie zdarzenia polegającego na porażeniu prądem lub zniszczeniu mienia może mieć 
negatywny wpływ na wizerunek Emitenta oraz skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania. W celu 
minimalizacji tego ryzyka Spółka zawarła umowy ubezpieczenia, których przedmiotem jest odpowiedzialność 
cywilna producenta za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, 
zastosowaniem lub konsumpcją produktu lub grupy produktów określonych w umowie ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną producenta za szkody bez względu na to, czy produkt był 
dotknięty wadą konstrukcyjną lub produkcyjną, przy czym za wadę uznaje się również brak lub niepełną 
informację o produkcie albo brak ostrzeżenia o niebezpiecznych właściwościach produktu. 

 Ryzyko związane z finansowaniem kapitałem obcym

Emitent przy realizacji projektów rozwojowych wykorzystuje finansowanie pochodzące z kredytów bankowych. 
Nie można wykluczyć w przyszłości, iż na skutek różnych zdarzeń Emitent będzie miał trudności w wywiązywaniu 
się ze zobowiązań względem kredytodawców. Mogłoby to spowodować pogorszenie sytuacji Emitenta i spowolnić 
tempo jego rozwoju, ze względu na konieczność zdobycia innych źródeł finansowania. Aby zminimalizować to 
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ryzyko Emitent prowadzi długoterminowe planowanie, a każdą inwestycję poprzedza dogłębną wstępną analizą 
finansową.

 Ryzyko związane z ochroną środowiska
Spółka jest zobligowana do przestrzegania szeregu aktów prawnych zarówno prawa krajowego jak 
i europejskiego z zakresu ochrony środowiska. Należą do nich przede wszystkim: 
- Dyrektywa 2002/95/EC o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych 
i elektronicznych (RoHS)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym 
niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr  69, poz. 457);
- Dyrektywa 2002/96/WE parlamentu europejskiego i rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE)  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 
U. nr 180, poz. 1495) wraz z aktami wykonawczymi;
- Dyrektywa 94/62EEC o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach (Dz. U. 01.62.628), Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U. Nr 63 poz. 638) oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz. 639) 
wraz z aktami wykonawczymi;
- Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca 
dyrektywę 91/157/EWG.
Za naruszenie przepisów wymienionych aktów prawnych grożą różne kary, określone w każdym z nich 
oddzielnie.
Spółka w trakcie swojej działalności przestrzega wszystkich przepisów prawnych nałożonych na nią przez akty 
prawne. Produkty Spółki wolne są od substancji takich jak ołów (Pb), rtęć (Hg), sześciowartościowy chrom (Cr+6), 
kadm (Cd), polibromowane bifenyle (PBB) oraz polibromowane etery difenylowe (PBDE) lub ich ilości mieszczą 
się w przedziałach dopuszczonych w przepisach. 
W myśl przepisów Emitent zapewnia zbiórkę, odzysk i recykling opraw oświetleniowych wprowadzanych przez 
Spółkę na terytorium kraju. Są one znakowane z wymogami. Ponadto Spółka odbiera od klientów zużyte źródła 
światła w celu przekazania firmie recyklingowej. Część obowiązków została przekazana, na mocy zawartej 
umowy, Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Emitent spełnia wymagania prawne stosując kontrolę wszystkich wprowadzanych przez niego opakowań 
i wymienionych produktów. Prowadzi selektywną zbiórkę odpadów i współpracuje z firmami zajmującymi się 
recyklingiem oraz ogranicza ilości odpadów oddawanych na składowisko i zapewnia odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych.
Spółka stosuje baterie certyfikowane, zgodne z odpowiednimi normami i odpowiednio oznakowane. Ponadto 
zapewnia zbieranie zużytych baterii, które są wbudowane w oprawy oraz ponosi koszty ich utylizacji. Prowadzi 
selektywną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów. 
Wszystkie wytwarzane przez Spółkę odpady są szczegółowo ewidencjonowane z wykorzystaniem Kart Ewidencji 
Odpadów i Kart Przekazania Odpadu.

 Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
Działalność Emitenta jest obarczona ryzykiem bardzo dużej dynamiki zmian polskiego prawa. Zmiany przepisów 
prawa gospodarczego oraz podatkowego mogą bardzo istotnie wpłynąć na sytuację prawno-finansową Spółki, 
głównie w postaci zwiększonych kosztów bądź utrudnionego procesu decyzyjnego. Ponadto procesy 
asymilacyjne prawa unijnego na grunt krajowy prowadzą do niejednoznaczności przepisów przez co w znacznym 
stopniu utrudniają interpretację. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez bieżące śledzenie zmian 
regulacji prawnych oraz dostosowywanie swojej działalności do wymogów nowych przepisów. 

 Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi oraz postępowaniami przed 
organami administracji
Emitent prowadzi prawie wyłącznie spory windykacyjne. Ze względu na wartość przedmiotu sporu nie mają one 
znaczącego wpływu na płynność finansową Emitenta. 
Od roku 2007 Emitent prowadzi spór sądowy z dziedziny prawa konkurencji, gdzie Emitentowi zarzucono 
popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wprowadzającym w błąd w nazewnictwie jednego 
z produktów. Sąd stwierdził, iż doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, nie uwzględniając jednak 
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roszczeń finansowych powoda. Od przedmiotowego wyroku Emitent planuje złożyć kasację do Sądu 
Najwyższego. Ewentualna zmiana wyroku przez Sąd Najwyższy nie będzie miała jednak znaczącego znaczenia 
dla funkcjonowania Emitenta.
Wobec Emitenta nie toczą się inne postępowania sądowe, administracyjne i podatkowe mogące mieć znaczenie 
dla funkcjonowania spółki i stanowić potencjalne zagrożenie. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, który jest nowym rynkiem utworzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się 
charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji 
w krótkim okresie czasu, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem 
obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.

 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu:

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące:

- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
Emitenta dodatkowych warunków, 
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Dodatkowo organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku nie wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, może nałożyć na Spółkę karę administracyjną. W przypadku nałożenia takiej kary obrót 
papierami wartościowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. 

 Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji (PDA)
PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji 
nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 
zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia 
sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 
W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w wysokości iloczynu 
ceny emisyjnej (2,30 zł) oraz liczby nabytych PDA. Inwestorzy, którzy kupili PDA po wyższej cenie niż cena 
emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą, 
o której mowa powyżej. Termin ewentualnego zwrotu środków w wyniku niedojścia emisji do skutku określi 
Zarząd w drodze osobnej uchwały.
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1.3. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w papiery wartościowe 
Emitenta

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii B umożliwią mu powiększenie kapitału 
obrotowego do wysokości umożliwiającej realizację założonych celów strategicznych. Istnieje jednak ryzyko, że 
w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkową emisję 
lub szukać innych źródeł finansowania. Może to spowolnić rozwój Emitenta.

 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Pan Ryszard Wtorkowski posiada 66,1% akcji Spółki, co 
uprawnia go do wykonania powyżej 66,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, natomiast Pani 
Iwona Wtorkowska posiada 25,9% akcji Spółki, co uprawnia ją do wykonania powyżej 25,9% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Razem Państwo Wtorkowscy posiadają na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego 92,1% akcji Spółki. W przypadku zarejestrowania emisji akcji serii B udział Państwa 
Wtorkowskich w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zmniejszy się do 69,1%. Ich wpływ na 
działalność Emitenta jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy i rodzi to ryzyko, że pozostali 
akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki.
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2. _
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych 
do alternatywnego systemu obrotu

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń 
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” wprowadzane są:
 27 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł każda;

   8 992 850 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł każda;
   8 992 850 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł każda.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A wynosi 
1 080 000,00 zł. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, 
łączna wartość nominalna akcji serii A oraz B wyniesie 1 439 714,00 zł. 
Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich 
praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania. 

 Uprzywilejowanie Akcji Emitenta
Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH.

 Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami Emitenta.

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Obrót Akcjami Emitenta, podlega zasadom i ograniczeniom określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu 
Obrotu. Zgodnie z § 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu do obrotu w alternatywnym systemie mogą 
być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile:

 został sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru) oraz 
 zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona oraz,

 w stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
Jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub 
upłynął termin ważności publicznego dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub 
ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wymaga: 

 sporządzenia przez Emitenta właściwego dokumentu informacyjnego

 przedstawienia przez Emitenta oświadczenia autoryzowanego doradcy o którym mowa w §3 ust. 2 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 1 000 000 000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 
50 000 
000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których 
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad 
którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów). 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
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 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców;

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 

innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej 
kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:

- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego;

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 
koncentracji.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

 wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 
jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 
ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 
określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 
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na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja 
taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 
UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 
choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, 
a także jeśli w nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu. wyroków sądowych w sprawach 
z zakresu koncentracji.
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 
zamiaru koncentracji.
W przypadku nie wykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych 
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw 
posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 
więcej niż 5 miliardów euro, oraz

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
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Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2,5 miliarda euro,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co 
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów 
euro, oraz

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta.

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie 
publicznej oraz w Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z Ustawą o Nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, członkowie zarządu, rady nadzorczej, 
prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 
pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie 
mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących 
lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu 
zamkniętego,.
Okresem zamkniętym jest:

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie 
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 
dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 
z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, każdy:
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- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej 

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w 
wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub 
mniej ogólnej liczby głosów, 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 
2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku 
oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której 
akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie 
głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie 
związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać 
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów 
lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformować o tym KNF oraz Emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po 
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym 
dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje 
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 
umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, 
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

 Zgodnie z art. 87 ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z:

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
 nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 

wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, 
z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji,

 uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej 
posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej 
będącej wobec niej podmiotem dominującym,

 dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia 
prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego,

b)    funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot,
c)    podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi,
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 w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi,

 w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na 
walnym zgromadzeniu,

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu,

d)    podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach 
reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec Emitentów wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, 
prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do sposobu 
głosowania,
e)    wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 
czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
f)     podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, 
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, 
wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e), domniemywa się 
w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez:

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:

 papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, 
gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu 
i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do 
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie,

 akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio, 
 papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 

dysponować według własnego uznania. 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 
 po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który 

wykonuje czynności określone w pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych 
zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią, 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity 
depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się 
taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku 
zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, 
z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.

Na podstawie art. 161 ust. 3 w związku z art. 39 ust.4 pkt. 3 Zarząd Spółki uważa, że zapisy o których mowa 
powyżej odnoszą się do instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
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Organem uprawnionym do podjęcia decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
instrumentów finansowych jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 431 § 1 k.s.h w związku z art. 
430 k.s.h podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Ponieważ na mocy Uchwały nr 2 z dnia 21.09.2007 akcjonariusze Emitenta pozbawieni zostali prawa poboru akcji 
serii B, zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. wymaganą większością do podjęcia tej uchwały było 4/5 głosów. Statut 
Emitenta nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego oraz ograniczenia prawa poboru 
w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy k.s.h. Uchwała nr 2 zapadła przy zachowaniu przewidzianej w k.s.h. 
większości głosów - jednogłośnie. Podwyższenie kapitału poprzez emisję nowych akcji serii B przewidziano w 
drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h z wyłączeniem prawa poboru.

 Akcje serii A

Akcje serii A są akcjami założycielskimi. Akcje serii A były akcjami zwykłymi imiennymi. Zostały one utworzone na
podstawie przepisów KSH, dotyczących powstania spółki akcyjnej. W chwili utworzenia Emitenta jego kapitał 
zakładowy został określony na kwotę 6 410 000,00 zł i dzielił się na 12 820 akcje imienne serii A o wartości 
nominalnej 500,00 zł każda. Podstawą utworzenia i objęcia Akcji serii A była uchwała o przekształceniu sp. z o.o. 
w spółkę akcyjną oraz §8.1 Statutu Spółki z dnia 2 sierpnia 2007 r. sporządzona w formie Aktu Notarialnego 
przez notariusz Katarzyny Hańskiej prowadzącą Kancelarię Notarialną w Zielonej Górze, przy ulicy Jedności 11 
(Rep. A Nr 8324/2007). Na podstawie uchwały z 2 sierpnia 2007 r. §8.1. Statut Emitenta uzyskał brzmienie:

§.8.1.W Spółce tworzy się kapitał zakładowy, który wynosi 1.080.000,- zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy 
złotych), dzieli się na 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda. Akcje te oznacza się jako akcje serii „A” o numerach od 0001 (jeden) do 5.400.000 
(pięć milionów czterysta tysięcy).

2.Akcje emisji pierwszej są akcjami imiennymi. Pozostałe emisje są akcjami na okaziciela bądź akcjami 
imiennymi.

3.Kapitał zakładowy, określony w ust.1 zostanie pokryty w następujący sposób:

 Ryszard Wtorkowski 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0001 (jeden) 
do 4.000.000 (czterech  milionów), o łącznej wartości nominalnej 800.000,- zł (osiemset tysięcy 
złotych).

 Iwona Wtorkowska 1.400.000(jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii „A” o numerach od 
4.000.001 (cztery miliony jeden) do 5.400.000 (pięć milionów czterysta), o łącznej wartości 
nominalnej 280.000złotych (dwieście osiemdziesiąt tysięcy).

4.Akcje określone w ust.3 wydane są po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

5.Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zostaje pokryty kapitałem Spółki: „LUG” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Zielonej Górze stanowi kwota 1.080.000,- zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast 
pozostała część kapitału własnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kapitał zapasowy Spółki 
Akcyjnej.

6.Kapitał własny, o którym mowa w ust.5, został określony zgodnie z opinią z dnia 01.03.2007 (pierwszego marca 
dwa tysiące siódmego) roku, do wyceny aktywów i pasywów Spółki: „LUG” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

Zamiana akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A nastąpiła na mocy uchwały nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w sprawie 
zmian w Statucie Spółki z dnia 21.09.2007 roku.

 Akcje serii B

Akcje serii B powstały na mocy uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.09.2007 r., 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy przy emisji akcji serii B.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na podstawie Uchwały nr 2, dokonało emisji 8 992 850 akcji 
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł każda i łącznej wartości nominalnej 359 714 zł. 
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Uchwała nr 2 z dnia 21 września 2007 r. została zapisana w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza
Piotra Kazimierza Szyszko w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy alei Niepodległości 22. (Rep. A Nr 
4040/2007) w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ”LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Zielonej Górze  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii B, wyłączenia prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii B.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: 

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego i upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.080.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy 
złotych) do kwoty nie większej niż 1.439.714,00 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset 
czternaście złotych), to jest o kwotę nie większą niż 359.714,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 
czternaście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 8.992.850 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące osiemset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery 
grosze) każda akcja. 

2. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie 
do podziału za rok obrotowy 2007.
Akcje serii B zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje 
Zarząd Spółki do: 

1) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B

2) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej, 

3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej. 

4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w 
wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu 
spółek handlowych). 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału 
zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 
310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd 
oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem 
wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B jest cel emisji akcji serii B, jakim jest pozyskanie w drodze 
prywatnej oferty akcji serii B, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie 
prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii B 
Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z 
powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w 
interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie 
proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii B. 

§ 3
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca NWZA Pani Renata Zofia Baczańska stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta 
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ”LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej 
Górze w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego 
w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z/s w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A i B oraz PDA serii B oraz 
dematerializacji akcji serii A i B oraz PDA serii B oraz Praw do Akcji serii B (PDA serii B).

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych ( Dz. U. numer 184 poz. 1539 wraz z późn. zmianami ), uchwala się co następuje:

§ 1

Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ”LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 
wyraża zgodę na: 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B, a także  „Praw do Akcji” serii B (PDA serii 
B) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538 ), 
przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW),

2) złożenie akcji Spółki serii A i B oraz PDA serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW), 

3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz PDA serii B w rozumieniu przepisów Ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). 

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ”LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze  
upoważnia Zarząd Spółki do: 

1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i 
wprowadzenia akcji Spółki serii A, B oraz „Praw do Akcji” serii B (PDA serii B) do obrotu zorganizowanego w 
Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. numer 183 poz. 1538 ), przez Spółkę Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2) złożenie akcji Spółki serii A, B oraz PDA serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW),-podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, 
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A,  B oraz PDA akcji serii B w tym w szczególności 
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do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, 
prowadzonym przez KDPW, akcji serii A, akcji serii B a także „Praw do Akcji” serii B (PDA serii B). 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie, 
ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje Emitenta serii A uczestniczą w wypłacie z zysku począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie 
do podziału za rok obrotowy 2007, ponieważ Akcje te powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zarejestrowania ich przez Sąd Rejestrowy w dniu 3.09.2007 r. Akcje serii 
A nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 
Akcje Emitenta serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do 
podziału za rok obrotowy 2007 zgodnie § 1 ust. 3 uchwały nr 2 z dnia 21.09.2007 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii B nie są uprzywilejowane co do dywidendy.
Akcje serii A oraz B są równe w prawach do dywidendy. 
Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN.

3.4 Prawa związanie z oferowanymi instrumentami 

 Prawo do zbycia akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 
ograniczających to prawo.

 Prawa akcjonariusza dotyczące Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego 
Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź umieszczenia w porządku obrad 
określonych spraw. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

 Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonać 
prawo głosu wynikające z zarejestrowanych akcji. Każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Głos może 
być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielona na piśmie pod rygorem 
nieważności.

 Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Wniosek taki należy 
złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem.

 Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 
sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem 
liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być 
podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
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Zgodnie z 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedna piąta kapitału zakładowego 
Emitenta. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu te część akcji, która przypada z podziału 
ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą 
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze 
pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę 
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym 
uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady 
Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

 Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie 
udzielenia przez Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Emitenta, jeżeli 
udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże 
zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto 
zgodnie z art. 428 § 3 k.s.h. w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej 
przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego 
Zgromadzenia.

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 
Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może 
wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 
wystąpienia z powództwem uprawniony jest:

- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej 
podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,

- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego 
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 
Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z powództwem 
o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie 
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

 Prawo do udziału w zysku Spółki
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. maja prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się 
w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne 
Zgromadzenie. Wszystkie akcje serii A i serii B są równe w prawach. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień 
dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech 
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miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały 
określone w regulacjach KDPW. 
Zgodnie z art. 395 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz 
o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu 
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania dla 
niektórych akcji. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane 
są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera 
Dział I Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu 
depozytowego KDPW, który przekazuje dalej środki z tytułu dywidendy na rachunki uczestników KDPW (domów 
maklerskich i banków prowadzących rachunki inwestycyjne), a ci na rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy. Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie banki 
prowadzące rachunki inwestycyjne).

 Prawo poboru
W przypadku nowej emisji, zgodnie z art. 433 § 1 k.s.h., akcjonariusze Emitenta maja prawo pierwszeństwa 
objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się 
również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo 
zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów 
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości 
lub części.

 Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 
wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, tak mówi art. 468 § 1 k.s.h. 
W myśl art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział 
pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 k.s.h., dzieli się 
pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 
zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu 
o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.

 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na Akcjach
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 
dywidendy 

Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni 
rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 
3 k.s.h.).
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje 
w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne 
Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin przekazania 
dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z 
zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 
Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent 
jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy 
(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty 
dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do 
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować 
za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom 
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posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, 
następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do 
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie 
przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je 
na poszczególne rachunki akcjonariuszy.

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych 
Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej obowiązujących firmy 
inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest 
przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitent będzie rekomendował akcjonariuszom 
niewypłacanie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju 
Spółki. 

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać 
z porad świadczonych przez doradców podatkowych.

3.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 
następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych),

 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt.. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych),

 płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do 
wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do 
KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.

3.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:

 podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,
 podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych),
 kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W przypadku braku możliwości odliczenia kwotę tę odlicza się 
w następnych latach podatkowych (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),

 zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, 
uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę (art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych),

 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 
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które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych):
o wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

o uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w lit. A, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

o spółka, o której mowa w lit. B, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w lit. A,

o odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest:
 spółka, o której mowa w lit. B, albo
 położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w rozumieniu art. 20 

ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, o której mowa w lit. B, jeżeli 
osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 
w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby 
prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 
(akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, 
wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do 
podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma 
zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej.

 płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 
urzędu skarbowego (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

3.6.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 
wartościowych. 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży 
papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 
roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej.
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3.6.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 
wartościowych. 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. Uzyskanego 
dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej 
zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja 
praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
(ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami 
opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. B ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 
art. 23 ust. 1 pkt. 38,

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej.

3.6.5. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym.

3.6.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych
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Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów 
finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywaną 
w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi – jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B 
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

3.6.7. Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od 
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek 
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika.
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4. Dane o Emitencie

4.1. Podstawowe dane o Emitencie

Tabela 4 Podstawowe dane o Emitencie

Nazwa: LUG Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona: LUG S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Zielona Góra
Adres: ul. Kręta 7, 65-770 Zielona Góra
Telefon: +48 68  453 32 00
Faks: +48 68  453 32 01
Adres poczty elektronicznej: lug@lug.com.pl
Adres strony internetowej: www.lug.com.pl
NIP: 9291672920
REGON: 080201644
KRS: 0000287791

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

4.3. Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony 
Emitent

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej LUG Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w spółkę przekształconą LUG Spółka Akcyjna w trybie art. 551 i 
następnych Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa 
zgodnie z jej zapisami.

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 
rejestru

Dnia 03.09.2007 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000287791. 

4.5. Krótki opis historii Emitenta

9 października 1989 – założenie „R.E.Cz. Wtorkowscy- Zakład Lamp Elektrycznych” spółki cywilnej z siedzibą 
w Łężycy przez Ryszarda Wtorkowskiego, Elżbietę Wtorkowską i Czesława Wtorkowskiego, wpis do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej

1 stycznia 1990 – zmiana miejsca prowadzenia działalności i siedziby spółki cywilnej na Zieloną Górę, zmiana 
nazwy spółki na Zakład Sprzętu Oświetleniowego „LUG” Czesław Wtorkowski, Elżbieta Wtorkowska, Ryszard 
Wtorkowski
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30 czerwca 1990 – wystąpienie ze spółki wspólnika Elżbiety Wtorkowskiej

1990 – zmiana nazwy spółki cywilnej na „Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy LUG Czesław i Ryszard 
Wtorkowscy”

1991 – poszerzenie przedmiotu działalności o sprzedaż materiałów elektrycznych i sprzętu AGD

1 grudnia 1997 – przystąpienie do spółki wspólników Felicji Wtorkowskiej i Iwony Wtorkowskiej, zmiana nazwy 
na Przedsiębiorstwo LUG s.c. Wtorkowski i spółka

13 kwietnia 2001 – podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością

30 kwietnia 2001 – rejestracja przekształcenia i wpisanie Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego

2005 – ograniczenie zakresu prowadzonej działalności do produkcji przemysłowych opraw oświetleniowych

2 sierpnia 2007 – podjęcie uchwały o przekształceniu Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Spółkę Akcyjną

3 września 2007 – rejestracja przekształcenia przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

21 września 2007 – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta 
oraz zasad ich tworzenia

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) powinien wynosić co najmniej 
500.000 zł. 

Zgodnie z § 23 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały:
a) Kapitał zakładowy
b) Kapitał zapasowy
Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, na które środki będą pochodziły z czystego 
zysku w wysokości w jakiej uchwali to Walne Zgromadzenie.

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 1.080.000 
zł. i dzieli się na 27.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł i cenie emisyjnej 
0,04 zł.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A wynosi 
1 080 000,00 zł. 

Z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B kapitał zakładowy 
będzie wynosił 1.439.714,00 zł i dzielił się na:

a) 27.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł.
b) 8.992.850 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł.

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji.

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji 
objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat 
poprzednich. 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:
 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia lub nabycia składników majątku trwałego. 
 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele 
ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych
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W tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość niepodzielonego zysku z lat 
poprzednich 

  Zysk (strata) netto
Jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

Zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2006 wykazało wartość kapitałów własnych Emitenta w wysokości 
7 440 660,32 zł. 

  
Tabela 5 Kapitały własne Emitenta ( w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31.12.2006 r.

Kapitał (fundusz) własny 7.440.660,32

Kapitał (fundusz) podstawowy 1.080.000,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00

Udziały (akcje) własne 0,00

Kapitał (fundusz) zapasowy 3.478.008,73

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 672.766,15

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych -67.325,35

Zysk (strata) netto 2.349.434,79

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) -72.224,00

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy jest opłacony w całości. 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego 
w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji 
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
obligatariuszy do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia 
akcji. 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na 
podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego –
może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji 
i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu 
Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 
trybie
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Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia kapitału zakładowego 
w granicach kapitału docelowego.  

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku 
z nimi kwity depozytowe

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów 
wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych.  

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub 
kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze 
wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem 
w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, 
siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 100% udziałów w spółkach:
- LUG Ukraina 
- LUG Light Factory sp. z o.o. w organizacji

Tabela 6 LUG Ukraina 
Rodzaj danych Dane

Pełna nazwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „LUG-UKRAINA”

Nazwa skrócona W języku ukraińskim - TOW „LUG-UKRAINA”

Siedziba Kijów, Ukraina

Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa 
ukraińskiego

Kapitał zakładowy 160.233,00 UAH
Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100%
Udział Emitenta w liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu

100%

Przedmiot działalności Promocja marki Spółki na rynku ukraińskim

Tabela 7 LUG Light Factory sp. z o.o. w organizacji
Rodzaj danych Dane

Pełna nazwa LUG Light Factory spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Nazwa skrócona LUG Light Factory Sp. z o.o.

Siedziba Zielona Góra

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy 500.000,00 zł

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100%

Udział Emitenta w liczbie głosów na Walnym 100%
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Zgromadzeniu
Przedmiot działalności Produkcja i dystrybucja opraw oświetleniowych

4.12. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 
grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 
w podziale na segmenty działalności

Emitent posiada znaną i cenioną markę wśród podmiotów zajmujących się produkcją przemysłowych 

i dekoracyjnych opraw oświetleniowych. Spółka działa w segmencie produktów o najwyższej jakości –

atrakcyjnym i nowoczesnym wzornictwie, wykonanych z wysokiej jakości materiałów, posiadających znakomite 
parametry techniczne. Obecność Spółki w segmencie profesjonalnych opraw oświetleniowych najwyższej jakości 
jest możliwa dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w produkcji opraw oświetleniowych, przestrzeganiu
wysokich standardów światowych oraz zaawansowanym technologiom wykorzystywanym przez Emitenta. 
Niezwykle istotnym dla Spółki jest utrzymanie najwyższych standardów obsługi klienta. Spółka oferuje 
kompleksową obsługę zamówień, począwszy od przygotowania projektu, poprzez kompletacje sprzętu, realizację, 
kończąc na serwisie instalacji.

Produkty Emitenta wykorzystywane są zarówno do oświetlenia obiektów wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. 
Spółka jest jednym z największych producentów opraw oświetleniowych, służących do iluminacji budynków, 
a w szczególności obiektów:

 infrastrukturalnych (parkingi, ulice, stacje paliw),
 handlowych (sklepy, galerie handlowe),
 biurowych,
 sportowych (hale, stadiony),

 przemysłowych (hale i budynki produkcyjne).

Spółka sprzedaje produkty pod własną marką LUG.

ASORTYMENT SPRZEDAŻY SPÓŁKI

W ofercie Spółki znajduje się ponad 600 produktów. Emitent stale uzupełnia ofertę asortymentową, dostosowując 
ją do zmian zachodzących na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Asortyment sprzedaży Spółki dzieli się 
na:

 oprawy biurowe,

 oprawy przemysłowe,
 oprawy zewnętrzne,
 oprawy dekoracyjne,
 oprawy pozostałe.

Oprawy biurowe

Oprawy biurowe, ze względu na ich szeroki wybór, stanowią podstawowe oświetlenie biur, sal konferencyjnych, 
sal sprzedaży oraz innych pomieszczeń, gdzie wymagany jest wysoki komfort pracy i ochrona przed olśnieniem. 
Oprawy z płyty PMMA zapewniają dużą równomierność oświetlenia oraz szczelność i łatwość utrzymania 
czystości. Stosowane są również w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym, gdzie 
występuje szkodliwe działanie pyłu, gdzie wymagane jest utrzymanie czystości. 

Oprawy przemysłowe
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Jest to grupa opraw o zróżnicowanych parametrach do zastosowania w pomieszczeniach przemysłowych, takich 
jak: hale produkcyjne, warsztaty, magazyny, laboratoria, pomieszczenia handlowe, parkingi podziemne, garaże, 
jak również otwarte place czy stacje paliw. W tej grupie opraw występują: linie szybkiego montażu, belki 
montażowe, zwieszakowe oprawy kloszowe, oprawy szczelne itp.

Oprawy zewnętrzne

Jest to seria opraw zaliczana do grupy oświetlenia architektonicznego. Ich zadaniem jest kreowanie efektów 
świetlnych, eksponowanie wybranych części budynku, podkreślenie i wydobycie detali architektonicznych tak, aby 
stworzyć atrakcyjny wizerunek oświetlanego obiektu. Łączą w sobie funkcje użytkowe (oświetlenie terenu) 
z funkcją dekoracyjną. Różnorodność form i stosowanych źródeł światła, szeroka gama kolorów, wybór układów 
optycznych, pozwalają na realizację ciekawych projektów i iluminacji.

Oprawy dekoracyjne

Ta grupa produktów stanowi doskonałe dopełnienie oświetlenia ogólnego, podnosząc estetykę wnętrz 
użytkowych typu: biura, hole, sale konferencyjne, restauracje. Niebanalne wzornictwo, nowoczesne formy 
i kształty kinkietów i opraw nasufitowych oraz wykorzystanie oryginalnego połączenia metalu z tworzywem 
i szkłem pozwalają nadać wnętrzom niepowtarzalny wystrój.

Oprawy pozostałe

Pozostałe oprawy oświetleniowe marki LUG mają zastosowanie w salach sprzedaży, biurach, pasażach 
handlowych oraz marketach. Wszystkie oprawy spełniają wymagania rynku Unii Europejskiej oraz zaspokajają 
upodobania użytkowników, łącząc nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi 
parametrami świetlnymi.

Tabela 8 Struktura produktowa przychodów ze sprzedaży Emitenta

I półrocze 2007 I półrocze 2006 2006 2005 2004

tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł %

Oprawy 
przemysłowe 12047 44,6 8816 45,3 23121 46,3 13330 43,9 8892 42,5

Oprawy 
biurowe 10039 37,1 7732 39,8 19438 38,9 12745 41,9 9046 43,2

Oprawy 
zewnętrzne 2167 8 1160 6 3390 6,8 2051 6,7 1510 7,2

Oprawy 
dekoracyjne 2126 7,9 1150 5,9 2830 5,7 1172 3,9 655 3,1

Usługi 614 2,3 592 3 1176 2,4 1093 3,6 840 4

Suma 27033 100 19450 100 49955 100 30391 100 20943 100

Źródło: Emitent

Największy udział w strukturze przychodów Spółki mają oprawy przemysłowe i oprawy biurowe. Sprzedaż 
produktów zaliczanych do tych dwóch grup stanowi aż 81,7% przychodów Spółki.

ODBIORCY

Zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznych głównymi odbiorcami produktów Emitenta są:
 hurtownie elektrotechniczne, 
 hurtownie ogólnobudowlane, 
 sklepy wielkopowierzchniowe,
 importerzy materiałów elektroinstalacyjnych i oświetlenia przemysłowego.
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Z podmiotu działającego jedynie na rynku lokalnym w ciągu 16 lat swojej działalności Spółka przekształciła się w 
prężnie działającą Firmę nie tylko na rynku krajowym ale także na rynkach zagranicznych. Obecnie Emitent 
posiada odbiorców swoich wyrobów na terenie całej Polski, oraz w ponad trzydziestu krajach w różnych 
częściach świata:

 Europa (m.in. Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, kraje skandynawskie, kraje Beneluxu, Francja, 
Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia i inne);

 Bliski Wschód: m.in. Zjednoczone Emiraty Arabski, Kuwejt, Katar, Liban;
 Afryka: m. in. Algieria, Egipt;
 Azja: m.in. Azerbejdżan, Kazachstan;

Rynki działalności LUG S.A.

Źródło: Emitent

Struktura odbiorców Spółki jest znacznie zdywersyfikowana zarówno podmiotowo jak i geograficznie, co stanowi 
istotny czynnik stabilizujący jej sytuację finansową. Spółka współpracuje z dużą ilością stałych odbiorców, wśród 
których nie ma podmiotów wyraźnie dominujących w kontaktach handlowych z Emitentem. Dzięki temu 
ewentualne pogorszenie sytuacji któregokolwiek z kontrahentów Emitenta lub utrata klienta nie powinna mieć 
dotkliwego wpływu na wynik spółki. Znaczny, prawie pięćdziesięcioprocentowy udział eksportu w sprzedaży 
Emitenta oraz zróżnicowana struktura geograficzna sprzedaży eksportowej pozwala na częściowe 
uniezależnienie się od wpływu lokalnych cykli koniunkturalnych na obroty Emitenta.

Emitent nadal zwiększa swój udział w rynku krajowym opraw oświetleniowych. Obecnie Emitent obserwuje coraz 
większe zainteresowanie swoimi produktami firm spoza Europy, szczególnie z rynków Bliskiego Wschodu (np. 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar) co jest efektem działań promocyjnych i wysokiej jakości produktów 
oświetleniowych Spółki. 
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Emitent planuje wykorzystać chłonność nowych kierunków eksportu- docelowo zamierza przeznaczać ok. 60 % 
swojej produkcji na eksport.

Tabela 9 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta

I półrocze 2007 I półrocze 2006 2006 2005 2004

tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł %

Kraj 13937 51,6 9782 50,3 27434 54,9 17261 56,8 13662 65,2

Europa 
Wschodnia 7839 29 5264,2 27,1 13936,4 27,9 7096,7 23,4 3812,7 18,2

Europa 
Zachodnia 2670 9,9 3127,6 16,1 6416,1 12,8 3919,3 12,9 1953,7 9,3

Europa 
Południowa 564 2,1 722,1 3,7 1304,4 2,6 969,7 3,2 937,9 4,5

Europa 
Środkowa

240 0,9 123,9 0,6 275,9 0,6 456,4 1,5 227,5 1,1

Bliski 
Wschód 1409 5,2 258,8 1,3 365,3 0,7 588,6 1,9 348,9 1,7

Afryka 235 0,9 171,7 0,9 213 0,4 75,6 0,2 0 0

Azja 139 0,5 0 0 9,6 0 23,6 0,1 0 0

Suma 27033 100 19 450 100 49 955 100 30 391 100 20 943 100

Źródło: Emitent

W ostatnich latach Emitent rozpoczął szereg działań mających na celu umocnienie swojej pozycji na rynku 
krajowym oraz na rynkach zagranicznych. W szczególności w celu poprawy obsługi klientów Emitent wdrożył ISO 
9001:2000 (czerwiec 2004r.) oraz nowy zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie (maj 
2004r.). W 2005 roku Spółka utworzyła przedstawicielstwo na Ukrainie w celu pozyskania tego obiecującego 
rynku oraz promocji swojej marki na rynkach Europy Wschodniej. 

Emitent stale unowocześnia i powiększa ofertę produktów i usług dostosowując ją do nowych wymagań rynku. 
Dla lepszej realizacji potrzeb klientów Emitent opracował wysoko zaawansowany program do projektowania 
oświetlenia w pomieszczeniach oraz na terenach otwartych CADLUX. Program ten powstał na podstawie 
doświadczenia pracowników Spółki, projektantów, architektów oraz inżynierów i został opracowany w taki sposób, 
aby jak najlepiej dostosować go do wymagań osób projektujących. Dział Ofertowo – Projektowy Emitenta oferuje 
klientom bezpłatne projekty stworzone z wykorzystaniem programu CADLUX. 

W celu zwiększenia liczby odbiorców zagranicznych Emitent uczestniczy we wszystkich liczących się
międzynarodowych imprezach handlowych w branży oświetleniowej. Zaliczyć do nich można m.in.:

 Międzynarodowe Targi „LIGHT & BUILDING” we Frankfurcie nad Menem,

 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB w Bielsku-Białej,
 Międzynarodowe Targi „Światło i Elektrotechnika” w Kijowie,
 Międzynarodowe Targi „Middle East Electricity (MEE)” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
 szereg innych imprez branżowych organizowanych w Europie, Afryce i Azji.

Wybór typu oprawy oświetleniowej przez finalnego nabywcę wynika z analizy parametrów oświetleniowych i 
elektrycznych, a także ze względów estetycznych oraz aspektów ekonomicznych. Głównym kryterium wyboru jest 
analiza parametrów oświetleniowych oprawy ze względu na jej podstawowe zadania, takie jak kształtowanie 
właściwego rozsyłu strumienia świetlnego oraz ograniczenie luminancji. Nowoczesnym oprawom oświetleniowym 
stawia się duże wymagania dotyczące kształtu bryły fotometrycznej.

Dzięki wysokiej jakości produktów, wyróżniającemu się wzornictwie, znakomitym parametrom świetlnym
i wysiłkom marketingowym Spółce udało się pozyskać prestiżowe kontrakty z najbardziej wymagającymi,
zagranicznymi klientami. Produkty Emitenta zostały wykorzystane do oświetlenia m.in. takich obiektów jak:

 Budynek rządowy UE w Brukseli

 Lotnisko we Frankfurcie nad Menem
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 Port Lotniczy Kopenhaga - Kastrup w Danii
 Sieć sklepów TOM TAILOR 
 Fabryki SANYO, SEWS- CEH- MOR, TATABANYA, AGC na Węgrzech
 Obiekty biurowe, handlowe i fabryki Commodore Al-Thani Building w Dubaju, 
 Jumeirah Beach Residence, 

 Al Alami Villa, Starwood Factory Plant w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 Obiekt Residential Building for H.H. Sheik Mohamed Al. Thani- Doha oraz handlowy Commodore Al-

Ariyam w Katarze
 Tower- Doha w Katarze

Emitent w ramach uznania dla jakości produktów i prowadzonej przez siebie działalności otrzymał liczne nagrody 
i wyróżnienia, m.in.:

 Medal Wstęgi Niemna – nagroda Dyrektora Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich,
 Znak „DOBRY WZÓR 2001” Instytutu Wzornictwa Przemysłowego,

 Nagroda Ministra Gospodarki Wzór Roku 2001,
 wyróżnienie w konkursie na najlepsze stoisko IX Międzynarodowych Targi Sprzętu Oświetleniowego 

i Osprzętu Elektrycznego „Światło 2001” i „Światło 2003” przyznawane przez kwartalnik Światło,
 tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play – Krajowej Izby Gospodarczej,
 tytuł Gazeli Biznesu 2004 i 2006 w ogólnopolskim konkursie dziennika Puls Biznesu,

 Dyplom Honorowy dla firmy przyjaznej Architektom i Stowarzyszeniom Architektów Polskich.

Ponadto Emitent jest członkiem organizacji gospodarczych i branżowych, m.in.:
 Business Centre Club;

 Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-LIGHTING;
 Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Emitent w swojej działalności realizuje ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie dbając o wysokie standardy 
działalności, harmonię funkcjonowania w otoczeniu oraz zaangażowanie w inicjatywy organizacji charytatywnych 
i społeczności lokalnej. Organizacje, które wspiera Spółka to między innymi:

 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
 Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”,

 Fundacja-Pomoc,
 Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny,
 Fundacja SEMPER POLONIA,
 Europejskie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze,
 Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze,

 Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych „BETLAJEMKA”,
 Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze.

STRATEGIA EMITENTA

Strategia Emitenta zakłada osiągnięcie pozycji lidera wśród krajowych producentów profesjonalnych opraw 
oświetleniowych. Powyższe zakłada zwiększenie sprzedaży dotychczas oferowanych produktów, poszerzenie 
asortymentu oraz zwiększenie ilości przedstawicielstw handlowych na terenie kraju. Założone cele Emitent 
zamierza realizować zarówno poprzez rozbudowę struktury kapitałowej, jak i zwiększenie mocy produkcyjnych.
Planowane jest także zwiększenie sprzedaży na rynki zagraniczne – elementem strategii Emitenta jest rozwój 
działu eksportu, co ma umożliwić zwiększenie udziału w rynkach na których Emitent jest już obecny, a także 
pozyskanie nowych rynków zbytu. Szczególnie obiecującymi dla Emitenta rynkami są rynki wschodnie, w 
szczególności Rosja, Ukraina, państwa bałtyckie oraz kraje półwyspu arabskiego. Dynamiczny rozwój 
gospodarczy wschodnich sąsiadów Polski pozwala oczekiwać wysokiej dynamiki popytu na profesjonalny sprzęt 
oświetleniowy a stosunkowo niewielka penetracja rynku przez konkurencję daje szansę na zdobycie istotnej 
pozycji rynkowej w niszy produktów oświetleniowych wysokiej jakości, produkowanych przez Emitenta. W 2005 r. 
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Emitent utworzył spółkę zależną – T.O.W. LUG Ukraina, która jako przedstawicielstwo Spółki zajmuje się 
promocją marki Emitenta na rynku Ukraińskim w związku z planowaną przez Spółkę ekspansją na ten rynek 
i inne rynki wschodnie.

Docelowo Emitent planuje przeznaczać na eksport 60% swojej produkcji.

W celu zwiększenia mocy produkcyjnych oraz poszerzenia asortymentu Emitent planuje zrealizować poniżej 
wymienione cele:

 Budowa nowego budynku produkcyjno- magazynowo- biurowego w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej (K-SSSE) – koszt tego przedsięwzięcia Emitent szacuje na 15 mln zł. W celu 
realizacji strategii Emitent powołał w 2007 r. LUG Light Factory sp. z o.o., której przedmiotem 
działalności będzie produkcja i dystrybucja opraw oświetleniowych z nowego zakładu w K-SSSE.

 Budowa nowej linii technologicznej do produkcji opraw oświetleniowych. Przed uruchomieniem nowej 
linii technologicznej, pracownicy Emitenta zostaną przeszkoleni przez specjalistów z Włoch, skąd 
pochodzić będzie przedmiotowa linia produkcyjna – koszt tego przedsięwzięcia jest szacowany na 7 mln 
zł.

 Zwiększenie kapitału obrotowego związana z rozbudową mocy produkcyjnych – potrzeby Emitenta 
w tym zakresie wynoszą ok. 3 mln zł.

Realizacja powyższych celów możliwa będzie dzięki środkom finansowym pozyskanym w drodze oferty „private 
placement”.

Korzyści wynikające z umiejscowienia nowego budynku produkcyjno- magazynowo- biurowego Emitenta na 
terenie specjalnej strefy ekonomicznej zakładają skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT 
w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy. Warunkiem 
udzielenia pomocy z tytułu nakładów inwestycyjnych jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej 
z daną inwestycją przez co najmniej 5 lat. W przypadku Emitenta oznacza to, ulgę podatkową w wysokości blisko 
14 mln zł, z której Spółka będzie mogła skorzystać po sfinalizowaniu planowanej inwestycji.

4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 
inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym 
w Dokumencie Informacyjnym

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Emitenta (2006 r.) nakłady inwestycyjne wyniosły 1 763 tys. 
złotych. Emitent dokonał zakupu działki nr 191/29 na terenie Zielonogórskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
przy Trasie Północnej w Zielonej Górze o powierzchni 1,37 ha przeznaczonej pod budowę nowej hali 
magazynowo- produkcyjno- biurowej. 
Ponadto do istotnych inwestycji Spółki w 2006 roku należy zaliczyć zakup maszyn: 

 prasę rewolwerową numeryczną do wykrawania detali i otworowania EUROMAC MTX YAXIS 1250 z 
ostrzarką i narzędziami, 

 dwie prasy krawędziowe numeryczne, 

 cztery prasy krawędziowe hydrauliczne. 
Dzięki tym zakupom przedsiębiorstwo może stosować nowe technologie wykrawania, cięcia i zaginania blachy 
(aluminium) na kolejnych etapach produkcji opraw oświetleniowych.

4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, 
układowego lub likwidacyjnego. 
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4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 
może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte, żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, których 
wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

4.16. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami 
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie 
z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej 
ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy 
Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 
przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową 
Emitenta

Poza wymienionymi poniżej, wobec Emitenta nie toczy się (ani nie toczyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy), 
żadne postępowanie przed organami rządowymi, żadne postępowania sądowe, ani arbitrażowe, których wyniki 
mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

W 2007 r. zostało wydane orzeczenie przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu z powództwa Lena Lighting S.A. Lena 
Lighting S.A. zarzuciła Emitentowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez zamieszczenie przez Spółkę
w swojej ofercie handlowej oprawy sprzedawanej po nazwą MiniRondo. Lena Lighting S.A. zarzucała Spółce, iż 
stosuje ona nazwę odwołującą się do nazwy oprawy Rondo produkowanej przez Lena Lighting, oraz iż oprawa 
MiniRondo swoim kształtem przypomina oprawę Rondo tak dalece, iż może wprowadzić potencjalnych odbiorców 
w błąd co do swojego pochodzenia. 
Sąd pierwszej instancji oddalił żądania Lena Lighting. Sąd drugiej instancji – Sąd Apelacyjny w Poznaniu – orzekł
jednak, iż Spółka ma prawo dystrybuować oprawę o dotychczasowym kształcie, jednak zastosowanie nazwy 
MiniRondo przesądza o popełnieniu przez Spółkę czynu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym 
orzeczono obowiązek zamieszczenia przez Spółkę stosownego oświadczenia w dwóch dziennikach 
ogólnopolskich. Przedmiotowa oprawa sprzedawana jest przez Emitenta pod nową nazwą. Spółka przygotowuje

kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego.

Niezależnie, Emitent występuje jako powód w postępowaniach sądowych z tytułu należności za sprzedane 
produkty, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi ok. 163 tys. zł. (stan na 30 czerwca 2007 r.). 
Spółka dokonała odpisów aktualizujących przeterminowane należności będące przedmiotem wspomnianych 
postępowań sądowych.

4.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są 
w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej 
i finansowej

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, poza wskazanymi w 
sprawozdaniach finansowych oraz wynikających z umów przedstawionych w punkcie 4.19, które mogłyby istotnie 
wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta.  
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4.18. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających 
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty 
sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym

Według Emitenta, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie zaszły nietypowe okoliczności lub zdarzenia 
mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 

4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych 
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
danych finansowych

Najważniejsze zdarzenia, mające istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową, które nastąpiły 
od początku 2007 r. przedstawione są poniżej: 

Aneks z dnia 10.04.2007 r. do umowy o świadczenie usług faktoringowych nr DFA/0012/2005 z dnia 
26.04.2005 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Getin Bank Spółka Akcyjna w Katowicach;

Przedmiotem aneksowanej umowy jest nabywanie i finansowanie przez Bank niewymagalnych wierzytelności 
pieniężnych przysługujących Emitentowi z tytułu wykonywania umów handlowych. Umowa została zawarta na 
czas nieoznaczony.

Przedmiotowy aneks zwiększył przyznany Emitentowi limit odnawialny do kwoty 6 000 000 zł i zmienił wykaz 
kontrahentów.

Zabezpieczeniem roszczeń umowy są: 

 weksel in blanco wraz  deklaracją
 pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
 poręczenie udziałowców wraz z deklaracjami wekslowymi poręczycieli.

Aneks z dnia 30 maja 2007 roku do umowy o kredyt dewizowy w rachunku walutowym nr 1535/11/05 
zawartej przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 27 stycznia 2005 roku,
podwyższający limit kredytowy przyznany Spółce z 362 000 EUR do 850 000 EUR.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

 hipoteka kaucyjna do kwoty 380 000 EUR na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczenia nieruchomości

 zastawu rejestrowego za zapasie towarów w kwocie 600 000 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej należności na kwotę 500 000 zł

 pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym

Aneks z dnia 10 lipca 2007 r. do umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielanie produktów obsługi i 
finansowanie transakcji handlowych nr PBP/680/UR/0006/04 z dnia 30.01.2004r. zawartej pomiędzy 
Emitentem, a Bankiem Handlowym w Warszawie;

Przedmiotowy aneks dotyczył udzielenia Emitentowi odnawialnego limitu zaangażowania w wysokości 1 500 000 
zł  w okresie od 10.07.2007 r. do 25.07.2008 r. 

Zabezpieczeniem umowy są:

 hipoteka kaucyjna do kwoty 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) na nieruchomości Emitenta 
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

 hipoteka kaucyjna do kwoty 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy zł) wraz z cesja praw z 
polisy ubezpieczeniowej

Bank może przyjąć do realizacji zlecenie określające termin płatności z Akredytywy do 25.01.2009 r.
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Wypłata dywidendy za 2006 rok
3 sierpnia 2007 roku Zgromadzenie Wspólników LUG sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za 
rok 2006, w której przeznaczyło na wypłatę dywidendy 1 667 286 zł. Środki pieniężne we wskazanej wysokości 
zostały wypłacone 5 września 2007 r.

Umowa o kredyt inwestycyjny nr K0003858 z dnia 22.08.2007 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim 
WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Zgodnie z umową Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 500 000 EUR z przeznaczeniem na refinansowanie 
nakładów na zakup nieruchomości.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy są:

 pełnomocnictwa dla Banku do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Emitenta 
w Banku

 hipoteka umowna zwykła w kwocie 500 000 EUR oraz kaucyjna do kwoty 80 000 EUR na nieruchomości 
emitenta z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Harmonogram spłat kredytu nr K0003858 przewiduje spłatę ostatniej raty kredytu 31.10.2007 roku.

Emisja akcji serii B
Emitent pozyskał, w wyniku przeprowadzonej emisji „private placement” akcji serii B, środki w wysokości ok. 21 
milionów złotych. Środki te będą przeznaczone na realizację następujących celów:

 Budowa nowego budynku produkcyjno- magazynowo- biurowego  w  Zielonogórskiej Strefie Aktywności 
Gospodarczej

 Budowa nowej linii technologicznej do produkcji opraw oświetleniowych
 Zwiększenie kapitału obrotowego związane z rozbudową mocy produkcyjnych

Wśród inwestorów, którzy objęli akcje nowej emisji były fundusze inwestycyjne zarządzane przez znane na 
polskim rynku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych OPERA,

4.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Zarząd

Tabela 10 Zarząd Emitenta
Kadencja

Imię i nazwisko Stanowisko
Od Do

Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu 2.08.2007 1.08.2008
Tomasz Rozwalka Członek Zarządu 2.08.2007 1.08.2008
Mariusz Ejsmont Członek Zarządu 2.08.2007 1.08.2008
Małgorzata Konys Członek Zarządu 2.08.2007 1.08.2008

Zgodnie z postanowieniami § 8 Statutu Zarząd Emitenta jest jedno lub wieloosobowy natomiast jego kadencja 
trwa trzy lata, przy czym członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali na rok.  Zarząd powołuje się 
na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu 
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, 
rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.
Zarząd Emitenta jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu 
na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który został powołany w procesie zmiany formy 
prawnej Spółki na spółkę akcyjną przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak 
również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
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Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólna kadencję, dlatego też data powołania do 
składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków 
Zarządu, działającego w ramach danej kadencji.
Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 2.08.2007 
roku i zakończy się z dniem 1.08.2008 roku. 
Aktualny Zarząd Emitenta jest czteroosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Ryszard Wtorkowski jako Prezes 
Zarządu oraz Pan Tomasz Rozwalka, Pan Mariusz Ejsmont i Pani Małgorzata Konys jako Członkowie Zarządu. 

Rada Nadzorcza

Tabela 11  Rada Nadzorcza Emitenta
KadencjaImię i nazwisko Stanowisko

Od Do

Iwona Wtorkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2.08.2007 1.08.2008
Renata Baczańska Członek Rady Nadzorczej 2.08.2007 1.08.2008
Eryk Wtorkowski Członek Rady Nadzorczej 2.08.2007 1.08.2008
Zygmunt Ćwik Członek Rady Nadzorczej 21.09.2007 1.08.2008
Szymon Zioło Członek Rady Nadzorczej 21.09.2007 1.08.2008

Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, przy czym o ilości członków 
Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie, natomiast kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę 
Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed 
upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady 
Nadzorczej.
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa 
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku 
z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania 
członka Rady Nadzorczej ze składu  Rady Nadzorczej.
Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania 
do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich 
członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji.
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się 
ona z dniem 2.08.2007 roku i zakończy się z dniem 1.08.2008 roku.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji, która kończy się 1.08.2010 roku, wchodzą:

 Iwona Wtorkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 Renata Baczańska - Członek Rady Nadzorczej 
 Eryk Wtorkowski - Członek Rady Nadzorczej
 Zygmunt Ćwik - Członek Rady Nadzorczej
 Szymon Zioło  - Członek Rady Nadzorczej
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4.21. Dane o strukturze akcjonariatu

Tabela 14 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym 
oraz głosach na WZA przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii B.

Imię i nazwisko Seria Akcji Liczba Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym
Udział w liczbie 
głosów na WZ

Ryszard Wtorkowski A 17 858 000 66,14% 66,14%
Iwona Wtorkowska A 7 000 000 25,93% 25,93%
Fundusze zarządzane 
przez OPERA TFI

A
2 142 000 7,93% 7,93%

SUMA 27 000 000 100,00% 100,00%

Wykres 1 Struktura własnościowa przed przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji akcji serii B.

Źródło: Emitent

Tabela 15  Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale 
zakładowym po uwzględnieniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
serii B.

Imię i nazwisko Seria Akcji Liczba Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym
Udział w liczbie 
głosów na WZ

Ryszard Wtorkowski A 17 858 000 49,6% 49,6%

Iwona Wtorkowska A 7 000 000 19,5% 19,5%

Fundusze zarządzane 
przez OPERA TFI

A, B
6 262 000 17,4% 17,4%

Pozostali akcjonariusze B 4 872 850 13,5% 13,5%

SUMA 35 992 850 100,00% 100,00%
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Wykres 2 Struktura własnościowa po uwzględnieniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii B.

Źródło: Emitent

4.22. Otoczenie rynkowe Emitenta

4.22.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

W 2006 roku ok. 50% przychodów ze sprzedaży Emitenta pochodziło ze sprzedaży krajowej. Sytuacja 
makroekonomiczna Polski w naturalny sposób warunkuje zatem powodzenie działalności operacyjnej Emitenta. 
Kluczowym dla Spółki sektorem, w związku z charakterystyką działalności, jest sektor budowlany. 

Sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobrze odzwierciedlona poprzez wskaźniki makroekonomiczne.
Tabela poniżej przedstawia zmiany kluczowych wskaźników w okresie od 2006 roku do 2008 roku (prognoza).

Tabela 16 Ważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
2006 2007P 2008P

Dynamika wzrostu PKB 6,1 6,0 5,5

Inflacja 1,0 2,3 2,5

Wzrost realny wynagrodzeń brutto 4,1 4,9 3,5

Stopa bezrobocia 14,9 12,1 10,5

Źródło: „Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 55” IBnGR, 
http://www.ibngr.edu.pl/pdf/prognozy/prognozy_07_03.pdf

Wg GUS produkt krajowy brutto (PKB) za I kwartał 2007 r. potwierdza utrzymujące się wysokie tempo wzrostu 
gospodarczego. PKB w I kwartale 2007 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrósł 
realnie o 7,4 %.  Ponadto według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto 
(PKB) w II kwartale 2007 r. był wyższy realnie o 6,7 %, w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. 
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Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Podobnie jak w I kwartale tego roku, tempo wzrostu 
popytu krajowego było szybsze niż PKB i wyniosło 9,3%. W II kwartale br., osłabł wpływ spożycia indywidualnego 
na wzrost PKB - z 4,6 pkt. proc. w I kwartale br. do 3,2 pkt. proc. Nieznacznie zwiększył się wpływ popytu 
inwestycyjnego - z 3,6 pkt. proc. w I kwartale 2007 r. do 3,8 pkt. proc. w II kwartale br. Pogłębił się negatywny 
wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego (-2,6 pkt. proc. w II kwartale 
br. wobec -1,1 pkt. proc. w I kwartale br.). 
Do tak silnego tempa wzrostu przyczynił się głównie popyt krajowy. Podobnie jak w dwóch ostatnich kwartałach 
roku 2006, tempo wzrostu popytu krajowego było szybsze niż PKB i wyniosło 8,6 %. W I kwartale tego roku, 
umocnił się wpływ spożycia indywidualnego na wzrost PKB (4,6 pkt. proc. wobec 2,8 pkt. proc. w IV kwartale 
ubiegłego roku i 3,5 pkt. proc. w I kwartale 2006 r.). Wpływ popytu inwestycyjnego był mniejszy niż w IV kwartale 
ubiegłego roku (3,6 pkt. proc. wobec 5,1 pkt. proc. w IV kwartale 2006 r.), ale wyższy niż w I kwartale 2006 r. (0,9 
pkt. proc.). Nieco mniejszy niż w poprzednim kwartale był negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu 
netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego. 

Krajowa gospodarka mimo prognozowanych spadków dynamiki wzrostu PKB wciąż jest w bardzo dobrej kondycji. 
Na przestrzeni lat 2001-2006 średnioroczne tempo wzrostu PKB wynosi 4,1%. W związku z planowanymi 
inwestycjami (np. organizacja EURO 2012) oraz rosnącymi wynagrodzeniami, a przez to i oszczędnościami 
można oczekiwać stabilizacji dynamiki PKB na poziomie 5,5-6,0 % rocznie. 

Poprawa sytuacji gospodarczej kraju wymiernie przekłada się na sytuację społeczeństwa. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat widać stabilny wzrost przeciętnego realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o ok. 
3,5%-3,7% rocznie. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową prognozowany wzrost w 2007 roku ma 
wynieść 4,9% a w 2008 roku w związku z rosnącą presją inflacyjną 3,5%. 

4.22.2. Budownictwo

W II kwartale 2007 roku, podobnie jak w I kwartale, najlepiej rozwijającym się sektorem gospodarki było 
budownictwo. Jak podaje GUS w okresie styczeń-lipiec 2007 produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się 
o 29,6% w skali roku, a IBnGR prognozuje, że wynik całoroczny wyniesie 16,2%. Ponadto instytut szacuje wzrost 
wartości dodanej w budownictwie na poziomie 19,7% w ujęciu rocznym.
Budownictwo w roku 2006 jak i w latach poprzednich (od 2004) przeżywało rozkwit. W ubiegłym roku wartość 
dodana w budownictwie wzrosła o 14,7% w stosunku do roku poprzedniego (w 2005 wzrost o 7,8%). Sukcesywny 
wzrost jest widoczny od 2004 roku (wykres 3). Niewątpliwie jedną z ważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest akcesja Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) oraz ogólnogospodarczy wzrost kraju (wzrost PKB, spadające 
bezrobocie, stabilna polityka monetarna). W kolejnych latach przewidywane jest utrzymanie wzrostowej tendencji 
zarówno w zakresie wartości dodanej jak i produkcji budowlano-montażowej. 
Jednym z istotniejszych wskaźników określających kondycję budownictwa w kraju jest wartość sprzedanej 
produkcji budowlano-montażowej. Jak podał GUS według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa 
(w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju 
przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa o 18,4% niż 
przed rokiem, a po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-
montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,9%, podczas gdy poziom produkcji budowlano-
montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-lipiec br. był o 29,6% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku (wobec 9,1% w 2006 r.).
Dane historyczne za lata 2001-2006 wraz z prognozami na kolejne dwa lata przedstawione są na wykresie 4. 
Zmiany w tym okresie przedstawiają się analogicznie do zmian wartości dodanej w budownictwie i uwarunkowane 
są tymi samymi czynnikami. Według prognoz IBnGR w kolejnych latach wartość sprzedanej produkcji budowlano-
montażowej powinna wzrosnąć o odpowiednio 19,0% i 13,2% odpowiednio.
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Wykres 3 Produkcja budowlano-montażowa

Źródło: GUS „Polska - Podstawowe tendencje (wskaźniki makroekonomiczne)”,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_polska_podst_tendencje_wskazniki_makro.pdf 
IBnGR ”Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 55”,  http://www.ibngr.edu.pl/pdf/prognozy/prognozy_07_03.pdf 

4.22.3. Rynek sprzętu oświetleniowego w Polsce

Rozwój rynku opraw oświetleniowych w Polsce jest silnie skorelowany z koniunkturą w budownictwie. Można 
spodziewać się, że rozwój budownictwa mieszkaniowego generował będzie popyt na artykuły do oświetlenia 
wnętrz, w tym oprawy produkowane przez Emitenta. Przewidywany jest także dalszy wzrost nakładów 
gospodarstw domowych na remonty mieszkań, zwłaszcza w kontekście obserwowanego wzrostu wynagrodzeń. 
Istotna jest także obserwowana tendencja zmiany przyczyn ponoszenia wydatków remontowych przez 
gospodarstwa domowe, które coraz częściej związane są z chęcią odświeżenia wyglądu pomieszczenia i 
podniesienia komfortu mieszkania, nie zaś z fizycznym zużyciem sprzętów. 
Zwiększenie liczby nowych budynków, zarówno mieszkalnych jak i biurowych zwiększy zapotrzebowanie na 
oprawy oświetleniowe do oświetlenia garaży, klatek schodowych  itd., zaś rozwój budownictwa infrastrukturalnego 
(np. realizowany program budowy dróg i autostrad) na oprawy zewnętrzne dla oświetlenia placów, ulic itp. Napływ 
inwestycji bezpośrednich do Polski oraz zwiększone wydatki inwestycyjne polskich przedsiębiorstw wiążą się ze 
wzrostem popytu na sprzęt oświetleniowy na potrzeby magazynów i hal produkcyjnych.

W rankingu najbardziej konkurencyjnych i zdolnych do rozwoju gałęzi polskiego przemysłu przetwórczego
przygotowanego przez Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki (marzec 2005), 
przemysł oświetleniowy zajmował trzecie miejsce. Głównymi czynnikami pozwalającymi przemysłowi 
oświetleniowemu na uplasowanie się wśród liderów innowacyjności i konkurencyjności w polskiej gospodarce był 
rozwój eksportu, inwestycje w nowoczesne technologie oraz systematyczne podnoszenie efektywności działania.

Na rynek sprzętu oświetleniowego w Polsce składają się 2 sektory: rynek źródeł światła oraz rynek opraw 
oświetleniowych i lamp. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących grupy sprawozdawczej 
„Sprzęt oświetleniowy i lampy elektryczne” skupiającej oba wymienione powyżej sektory, wartość produkcji 
sprzedanej  rynku sprzętu oświetleniowego w Polsce wyniosła w 2006 roku prawie 2,35 mld zł. Dane te nie 
obejmują produkcji licznych niewielkich producentów, którzy ze względu na skalę swojej działalności nie maja 
obowiązku sporządzać sprawozdań finansowych.
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Wykres 4 Wielkość rynku oświetleniowego w Polsce

Źródło: GUS

Emitent jest jednym z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce.
Polski rynek, podobnie jak inne rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, jest bardzo rozdrobniony i występuje na 
nim silna konkurencja. Produkcją opraw oświetleniowych zajmuje się w Polsce około tysiąca przedsiębiorstw. 
Żaden z producentów nie dominuje wyraźnie na rynku. Producenci krajowi konkurują z zagranicznymi, głównie z 
rejonu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji (Chiny).

Udział Spółki w rynku sprzętu oświetleniowego został obliczony na podstawie danych GUS oraz wysokości 
przychodów ze sprzedaży Emitenta. Należy zaznaczyć, że poniższe dane odnoszą się do całości rynku 
oświetleniowego w Polsce (a więc i do rynku źródeł światła). Udział Emitenta w segmencie profesjonalnych opraw 
oświetleniowych w Polsce jest większy, jako że segment ten stanowi część rynku oświetleniowego, Emitent nie 
posiada jednak wiarygodnych danych określających jego wielkość.

Tabela 17 Udział Emitenta w rynku sprzętu oświetleniowego

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006

Wielkość rynku (w miliardach złotych) 2,07 2,42 2,22 2,35

Udział (w %) 0,7% 0,6% 0,8% 1,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta i GUS

Pomimo sukcesywnego zmniejszania udziału sprzedaży krajowej w strukturze przychodów, Spółka istotnie 
zwiększyła udział w rynku krajowym w ostatnich latach.
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5. Sprawozdania finansowe

5.1. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok obrotowy 2006

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

DOTYCZACA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

„LUG” SP. Z O.O W ZIELONEJ GÓRZE

ZA OKRES 01.01.2006-31.12.2006
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5.2 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2006 
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5.3. Sprawozdania finansowe Emitenta za rok obrotowy 2006
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6. Załączniki

6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru
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6.2.Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

STATUT 

LUG Spółka Akcyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą „LUG” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „LUG” S.A oraz 
wyróżniającego ją znaku graficznego.

2.  Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej "LUG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" w 
spółkę akcyjną pod firmą "LUG” Spółka Akcyjna. 

§2

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra. 

§3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już 
istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-
prawnych. 

3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
4. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym”. 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:

1/ 26 - Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych;

2/ 28 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;

3/ 29 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;

4/ 31 - Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

5/ 40 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę;

6/ 45 - Budownictwo;

7/ 51 - Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami; 
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8/ 52 - Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów 
użytku osobistego i domowego; 

9/ 55 - Hotele i restauracje; 

10/ 60 - Transport lądowy; transport rurociągowy; 

11/ 63 - Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką; 

12/ 65 - Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno –rentowych; 

13/ 67 - Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami; 

14/ 70 - Obsługa nieruchomości; 

15/ 71 - Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i 
domowego; 

16/ 72 – Informatyka; 

17/ 73 - Działalność badawczo-rozwojowa; 

18/ 74 - Działalność gospodarcza pozostała. 

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie 
podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. 

III. KAPITAŁ I AKCJE

§5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.080.000,- zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 
27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery 
grosze) każda. Akcje te oznacza się jako akcje serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 27.000.000 (dwadzieścia 
siedem milionów).  

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
3. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji 
nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.  

4. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne 
lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem 
pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów. 

§ 5 a

1. Kapitał zakładowy, przed zarejestrowaniem został pokryty w następujący sposób:

- Ryszard Piotr Wtorkowski obejmie 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0001
(jeden) do 4.000.000 (cztery miliony), o łącznej wartości nominalnej 800.000,- zł (osiemset tysięcy złotych), 

- Iwona Wtorkowska obejmie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii „A” o numerach od 
4.000.001 (cztery miliony jeden) do 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 
280.000,- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Kapitał własny Spółki: ”LUG”  Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zostaje pokryty kapitałem Spółki: 
„LUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy Spółki: 
”LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze stanowi kwota 1.080.000 zł (jeden milion osiemdziesiąt 
tysięcy złotych), natomiast pozostała część kapitału własnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
stanowi kapitał zapasowy Spółki Akcyjnej. 

3. Kapitał własny, o którym mowa w ust.2, został określony zgodnie z opinią z dnia 01.03.2007 (pierwszego 
marca dwa tysiące siódmego) roku, do wyceny aktywów i pasywów Spółki: ”LUG” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.
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IV. ZBYCIE AKCJI

§6

1. Akcje są zbywalne. 
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w 

szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu 
umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.  

V. ORGANY SPÓŁKI

§7

Organami Spółki są:  

1) Zarząd;  
2) Rada Nadzorcza;  
3) Walne Zgromadzenie. 

§8

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie 
zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach 
określonych w „Regulaminie Zarządu”. 

3. Uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu” wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę 
Nadzorczą.

4. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego 
Zarządowi i kierującego jego pracami.

5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu 
pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną. 

6. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata, przy czym członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali na rok. 

7. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca 
tej kadencji. 

8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji. 

9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

10. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch 
członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 
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§9

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.  
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty 

członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.

3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet 
akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej. 
Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są osoby, które nie są akcjonariuszami lub pracownikami Spółki 
oraz które są wolne od powiązań ze Spółką, jeśli powiązania te mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność 
niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria 
niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 4 poniżej.  

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: 
1) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; 
2) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego; 
3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; 
4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, 

dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym 
zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; 

5) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą 
w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.  

5.  W rozumieniu niniejszego Statutu: 
1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, 

Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec 
Spółki.

2) Dla potrzeb niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot 
Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący: 

3) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami lub

4) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego 
podmiotu lub 

5) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie 
członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego 
podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku zależności. 

6. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 
7. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do 6 

powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, 
włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium niezależnego 
członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do 6 powyżej. 

8. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań 
(ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w 
rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

§10



DOKUMENT INFORMACYJNY 114 | S t r o n a

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym 
czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym 
powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej. 

§11

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 
regulaminu. 

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć każdy z członków Zarządu. Mogą w nich brać udział 
również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć 
spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.  

§12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na cztery miesiące i są zwoływane przez jej 
Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady. 

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem czterech miesięcy od 
dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej 
jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia 
Rady przysługuje także wnioskodawcy. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. 
4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia winny 

zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady 
Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady 
Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co 
najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia. 

5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku 
wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca. 

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na 
czternaście dni przed posiedzeniem Rady.

7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć 
nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 

8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są 
wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w 
porządku obrad. 

9. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów 
oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby 
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

§13

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za 
pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej. 
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Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także 
korzystać z pomocy biegłych. 

§14

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we 
wszystkich dziedzinach działalności Spółki. 

§15

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 
członków Zarządu. 

2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą 
sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków celem 
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. 

§16

Zgody Rady Nadzorczej wymaga: 

a. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat za dany rok obrotowy;
b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 
c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania; 
d. wybór biegłego rewidenta; 
e. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu; 
f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 
g. uchwalanie regulaminu Zarządu; 
h. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w 

nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu; 
i. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. 

§17

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w siedzibie spółki prowadzącej 
giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu. 

§18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego. 

§19

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub 
niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczy zwykła większość głosów. 
3. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w  porządku obrad 

jest podejmowania jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia 
z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga 
szczegółowego umotywowania. 

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po 
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uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 
Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości 3/4 głosów . 

§20

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach 
Statutu wymagają: 

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdaniem z 
działalności Spółki w danym roku obrotowym;

b. udzielenie pokwitowania członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 
c. podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału; 
d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego;
f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 

nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych. 

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

§ 22.

1. Spółka prowadzi  rachunkowość i księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki, a kończy się dnia 31.12.2007 roku. 

§ 23.

1. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd. 
2. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

a) podwyższenie kapitału zakładowego, 

b) odpisy na kapitał zapasowy, 

c) odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne, 

d) dywidendę dla akcjonariuszy, 

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, 
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 
dywidendy), ale dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od 
dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24.

1. Wszystkie spory powstałe na tle stosowania postanowień niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Spółki. 

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych 
obowiązujących aktów prawnych.”
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów

Tabela 18 Definicje i objaśnienia
Akcje serii A 27 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł każda
Akcje serii B 8 992 850 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04 zł każda
PDA serii B 8 992 850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki
ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany 
Doradca

CEE Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Dokument 
Informacyjny

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i 
finansowej Emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z akcjami serii A i B
oraz PDA serii B oraz wprowadzeniem ich do obrotu na rynku alternatywnym 
prowadzonym przez GPW.

Dyrektywa 
2003/71/WE

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w 
sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emitent LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda, GPW, GPW 
S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS Główny Urząd Statystyczny
IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 

zmianami)
Kodeks 
Postępowania 
Cywilnego, KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późn. zmianami)

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH, 
K.s.h.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 ze zm.)

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego
KRS Krajowy Rejestr Sądowy
LIBOR London Interbank Offered Rate – stopa procentowa, obowiązująca na londyńskim 

rynku eurowalutowym, po jakiej banki skłonne są udzielać sobie wzajemnie 
krótkoterminowych kredytów. Chodzi głównie o najważniejsze banki, o dobrym 
standingu finansowym (prime banks). Stopa ta ustala się na skutek gry sił rynkowych, 
bez ingerencji banku centralnego. LIBOR stanowi bazową stopę procentową dla 
ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz 
kredytów typu 'roll-over'.

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
NWZA, NWZ, 
Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A.

NBP Narodowy Bank Polski
Ordynacja 
podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 
roku, nr 8, poz. 60)

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PDA, Prawa do akcji Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego 
PKB Produkt Krajowy Brutto
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PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289)

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 

roku, Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami)
Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe

(Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zmianami)
Prawo Własności 
Przemysłowej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz.U.2003, Nr 
119, poz.1117, z późniejszymi zmianami 

Rada Giełdy Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki LUG S.A.
Regulamin GPW, 
Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin ASO, 
Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 174/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. 
zm.) – tekst jednolity Załącznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Giełdy z dnia 27 
kwietnia 2007 r.

SOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Spółka LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.)

Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 
z późniejszymi zmianami)

Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538, z późn. zmianami)

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów,

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 
r., Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami ) 

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 
2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)

Ustawa o Ofercie 
Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 , z późniejszymi zmianami )

Ustawa o Opłacie 
Skarbowej

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. 
Nr 225, poz. 1635)

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od 
Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami)

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od 
Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)

Ustawa o Podatku od 
Czynności 
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007, Nr 68, poz. 450)

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 04.142.1514 
z późniejszymi zmianami)

Ustawa o 
Rachunkowości, UoR

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 
roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami)
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Ustawa o swobodzie 
działalności 
gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
07.155.1095)

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim 
rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na 
pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991r., od marca 
1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań 
największych uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej 
w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do 
banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu 
roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy 
(3M) i 6 miesięcy (6M).

WZA, Walne 
Zgromadzenie 
Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUG S.A. 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, 
Zarząd Emitenta

Zarząd Spółki LUG S.A.   

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od 

dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 
(Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zmianami)
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