
POMOGLIŚMY W WALCE 

Z KORONAWIRUSEM

Wykorzystując doświadczenie w działalności międzynarodowej

i posiadane kontakty, nasza firma skoordynowała cały proces zakupu

oraz przygotowania transportu do Polski 50 ton sprzętu ochrony

osobistej, w tym: 1 000 000 par rękawiczek, 150 000 maseczek,

35 000 gogli, 25 000 kompletnych kombinezonów, 4 000

przyłbic.

Zakupiony i sprowadzony do Polski sprzęt był niezbędny do

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lubuskich placówek

medycznych i służb, którzy każdego dnia stają na pierwszej linii frontu

walki o nasze zdrowie.

Dzięki nowej platformie dostępnej na stronie internetowej

www.luguvc.com produkty PURELIGHT LUG mogą w wygodny sposób

zamówić m.in. firmy działające w branży usługowej, medycznej czy

opiekuńczej, tym samym podnosząc bezpieczeństwo swojej codziennej

działalności. Platforma e-commerce dostarcza także bogatą bazę

wiedzy dotyczącą technologii UV-C oraz metodologii doboru opraw.

Dedykowany blog zawiera również szereg artykułów dotyczących

najnowszych realizacji LUG Light Factory.

sklep online

Rozszerzyliśmy naszą ofertę produktową o nową rodzinę opraw UV-C

zapewniającą skuteczną sterylizację pomieszczeń. Rozwiązania PURELIGHT

LUG wykorzystują światło ultrafioletowe w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia.

Promieniowanie UV-C to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji

powietrza i powierzchni (ściany, blaty, przedmioty itp.). Oprawy PURELIGHT LUG

znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa pracy nie tylko w placówkach

medycznych, ale także w placówkach oświatowych i administracji publicznej.

Nowe produkty są szeroko stosowane w transporcie publicznym, firmach

usługowych i produkcji.

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało na łamach

swojej strony internetowej artykuł podejmujący temat

dobrych praktyk, sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa

potrafią przetrwać obecny kryzys związany z pandemią

koronawirusa.

Nasza firma - uznana za dynamicznie rozwijające się

i przyszłościowe przedsiębiorstwo – posłużyła jako

przykład firmy, której szybka reakcja oraz umiejętność

dostosowania się do potrzeb rynkowych, pomogły znaleźć

nowy kierunek rozwoju w odpo-wiedzi na sytuację

związaną z pandemią koronawirusa. Efektem podjętych

działań przez LUG Light Factory są rozwiązania

PURELIGHT LUG.

Szybka i profesjonalna 

odpowiedź LUG Light Factory

na pandemię koronawirusa

doceniona przez Światowe

Forum Ekonomiczne
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LUG w czasie pandemii COVID-19

https://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,11154/oprawy-purelight-lug-juz-dostepne-w-sklepie-internetowym
https://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,10993/pomagamy-w-walce-z-koronawirusem


Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa

Komisja Konkursu organizowanego przez Polski Związek

Przemysłu Oświetleniowego nagrodziła zrealizowane przez naszą

firmę projekty. Nagrody przyznano w trzech kategoriach:

• TYTUŁ NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2019

ROKU za iluminację Hotelu Europejskiego,

• II miejsce w kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE za

biurowiec HUB HUB Nowogrodzka Square,

• II nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW

PUBLICZNYCH za drogę krajową nr 5, europejska trasa E261

(odcinek w Komornikach).

Polska Wystawa Gospodarcza

W ubiegłym roku wzięliśmy udział w wystawie

„Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Gospodarki 4.0”

w Stalowej Woli. Jest to wydarzenie organizowane

w ramach projektu: Polska Wystawa Gospodarcza.

Nasza firma zakwalifikowała się do grona wystawców PWG,

jako ta, której produkty wyróżniają się innowacyjnością,

nowoczesnymi rozwiązaniami, a także nawiązują do tradycji

polskich producentów.

Oprawy LUG w finale konkursu Dobry Wzór

Rodzina opraw INTO LED oraz oprawa AVENIDA BOLLARD

LED zakwalifikowały się do finału konkursu Dobry Wzór,

organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego

(IWP) organizowanego w celu wyłonienia najlepiej

zaprojektowanych produktów i usług.

Dobry Wzór to najstarszy i najbardziej wiarygodny polski

konkurs wzorniczy z 27-letnią tradycją mający na celu

wyróżnienie produktów i usług charakteryzujących się wysoką

jakością wzornictwa oraz wspieranie ich produ-centów i

dystrybutorów.

To nie pierwszy raz, kiedy nasze autorskie rozwiązania

oświetleniowe zostają docenione przez jury konkursu. Tytuł

finalisty Dobrego Wzoru we wcześniejszych edycjach

wydarzenia otrzymały m.in. oprawy: CRUISER 2 LED,

URBANO LED, TINO LED, ARCHEO LED.
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Nagrody i wyróżnienia 

Hotel Europejski

HUB HUB Nowogrodzka Square, Poznań
droga krajowa nr 5, europejska trasa E261 

(odcinek w Komornikach)

W 2020 roku wzięliśmy udział w prestiżowych konkursach, w których doceniono zarówno wyjątkowy

design opraw oświetleniowych zaprojektowanych przez nasz zespół specjalistów, jak i oferowane

przez nas usługi, podkreślając jednocześnie ich wysoką jakość. Ponadto nie zabrakło nas w gronie

wystawców najważniejszych wydarzeń w Polsce.

https://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,10914/polska-wystawa-gospodarcza-pwg
https://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,11137/oprawy-lug-w-finale-konkursu-dobry-wzor
https://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,10937/najlepsza-inwestycja-oswietleniowa-2019
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Wybrane projekty

Warszawa, Filtry Entrega Grupo Lacor, Hiszpania

Entrega Grupo Lacor, Hiszpania

Supermarket DOK, Włochy Chronopost, Francja

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Metro, Warszawa

Metro, Warszawa Khorfakkan City, Zjednocznone Emiraty Arabskie



PODSUMOWANIE 2020
Największe projekty infrastrukturalne

Oświetlenie infrastrukturalne to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju naszej firmy. Sukcesywnie

realizujemy projekty, dzięki którym podnosimy jakość oświetlenia ulicznego i tym samym

bezpieczeństwo na drogach. W 2020 roku zrealizowaliśmy największe projekty z tego obszaru, co

dowodzi, że nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w nawet najbardziej wymagających

realizacjach.

Południowa Obwodnica Warszawy

Realizowany od kilku lat projekt Południowej Obwodnicy

Warszawy to strategiczna z perspektywy m. st. Warszawy

trasa komunikacyjna. Trasa została podzielona na 3 odcinki -

rozpoczyna się tuż za węzłem „Konotopa” i wlotem autostrady

A2 i przechodząc tunelem pod Ursynowem oraz nowobudo-

wanym mostem nad Wisłą, kończy się na węźle „Lubelska”.

Otwarty w grudniu 2020 roku 15-kilometrowy odcinek B

pomiędzy węzłem R15 (Przyczółkowa) a węzłem R15 (Wał

Miedzeszyński) został w całości oświetlony przez LUG.

Trasa komunikacyjna wykorzystuje dawny korytarz

zarezerwowany w planach zagospodarowania przestrzennego

dla autostrady A2, a jej podstawowym zadaniem jest obsługa

ruchu związanego z miastem. Według założeń ruch tego typu

stanowić będzie prawie 80% całości ruchu na trasie, która

znacząco usprawni komunikację między dzielnicami, zapewni

spójność obszaru metropolitalnego, jak i również powiąże

docelowy układ drogowy z siecią zewnętrzną.

Rozświetlimy Warszawę

LUG złożył najlepszą ofertę i został wybrany do realizacji projektu

dostawy ponad 38,5 tys. opraw ulicznych dla stolicy Polski. W ramach

postępowania przetargowego na „dostawę nowych opraw

oświetleniowych w technologii LED” nasza firma dostarczy ponad 38,5

tys. opraw ulicznych do Warszawy. Oprawy uliczne powstaną na

indywidualne zamówienie miasta stołecznego Warszawa. Oznacza to,

że zostaną od początku zaprojektowane i wykonane przez

projektantów LUG Light Factory Sp. z o.o. wg. wytycznych Zarządu

Dróg Miejskich.

Rozstrzygnięty przetarg dotyczy wymiany oświetlenia na głównych

ulicach Warszawy. W planach jest jeszcze wymiana oświetlenia na

wysokich masztach na węzłach drogowych oraz na zabytkowych

ulicach. Oznacza to, że całkowita pula wymienionego oświetlenia

wzrośnie do ilości 43 tys. opraw. Planowana modernizacja

w Warszawie będzie największym tego typu projektem w Polsce,

a także jednym z największych w Europie.

Autostrada A2 przy aglomeracji poznańskiej

Rozwiązania LUG wykorzystano do oświetlenia jednego z najbardziej

krytycznych odcinków infrastruktur drogowych w Polsce tj.

6-kilometrowego odcinka autostrady A2 wzdłuż południowych granic

aglomeracji poznańskiej.

Na potrzeby inwestycji wykorzystano 1213 opraw infrastrukturalnych

LUG z wewnętrznymi kontrolerami iBLOC wyposażonymi w urządzenia

do pomiaru mocy oraz 14 gatewayów HUBiot-2. Wszystkie oprawy

współpracują z autorskim systemem sterowania klasy smart LUG

URBAN.

Osiągnęliśmy wspaniałe rezultaty: przy dobudowie trzeciego pasa

ruchu w obie strony – uzyskaliśmy 60% redukcję mocy w stosunku do

pierwotnego oświetlenia. Spełnienie wysokich wymagań inwestora

zostało potwierdzone przez podwójne badania zrealizowane przez

Politechnikę Poznańską oraz GL Optic posiadający

najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru luminancji.
2020

2020 moto.pl

2021
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LUG w liczbach
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Kurs akcji LUG S.A. w 2020 roku

Realizacja strategicznych kierunków rozwoju
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Cel główny: średnioroczny 

wzrost do 2021 na poziomie 

10% CAGR

Cel: udział eksportu 

w przychodach na poziomie 

75% w perspektywie 2021

Cel: trwałe utrzymanie marży 

brutto na sprzedaży na 

poziomie pow. 40%

Cel: udział kontraktów pow. 

1 mln euro na poziomie min. 

10% w perspektywie 2021

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży [%]

w ujęciu kwartalnym w ujęciu czterech kolejnych kwartałów
III kw. 2019 III kw. 2020 IV kw. 2018 – III kw. 2019 IV kw. 2019 – III kw. 2020

46
nowych produktów 

w portfolio LUG

423000
Ilość sprzedanych

produktów

78%
WZROSTU 

CENY AKCJI

Stopa zwrotu +78%



Spółka Świadoma Klimatycznie

9 września 2020 roku ogłoszono wyniki II edycji Badania Crisis

Climate Awareness 2020 organizowanego przez Fundację

Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

i Bureau Veritas Polska. LUG osiągnął trzeci wynik spośród 151

przebadanych największych spółek w Polsce, a tym samym po raz

drugi znalazł się w gronie firm wyróżnionych tytułem Spółki

Świadomej Klimatycznie.

Promotor ekologii na rynkach zagranicznych

9 grudnia 2020 roku. ogłoszono wyniki dziewiątej edycji Konkursu Polska Firma –

Międzynarodowy Czempion. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które promuje nie tylko aktywność

polskich firm na rynkach międzynarodowych, ale także podkreśla, że na co dzień skutecznie

konkurują one z zagranicznymi przedsiębiorstwami, budując jednocześnie pozytywny obraz

Polski na arenie międzynarodowej.

W minionym roku rozszerzono konkurs o  nowe kategorie, m.in. Promotor ekologii

na rynkach zagranicznych, w której nasza firma otrzymała wyróżnienie.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego zwracamy szczególną

uwagę na wpływ naszej organizacji na środowisko naturalne,co zostało

docenione w konkursach i badaniach. W 2020 roku podjęliśmy decyzję o

przeprowadzeniu analizy ryzyk klimatycznych, której wyniki będą stanowić

bazę do sformułowania i przyjęcia polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej

LUG w 2021 roku.

Analiza ryzyk

klimatycznych

2021

Strategia 

zrównoważonego rozwoju

Nieustannie podejmujemy działania

mające charakter proekologiczny, czego

efektem w 2021 roku będzie opracowana

i opublikowana polityka klimatyczna –

kluczowy element Strategii Zrównowa-

żonego Rozwoju naszej firmy.

www

www
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Zrównoważony rozwój

https://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,11134/lug-s-a-otrzymal-tytul-spolki-swiadomej-klimatycznie
https://www.lug.com.pl/firma/aktualnosci,11195/firma-lug-promotorem-ekologii-na-rynkach-zagranicznych


Rynek oświetleniowy
Czynniki wzrostu branży:

▪ Oszczędności: Zastosowanie LED wiąże 

się z oszczędnością kosztów energii 

elektrycznej rzędu 60-65% i z redukcją 

pośrednich emisji gazów cieplarnianych

▪ Regulacje: Wymogi UE dot. efektywności 

energetycznej oświetlenia wymuszają 

stosowanie rozwiązań opartych o LED

▪ IoT: Rozwój inteligentnego oświetlenia 

zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego 

jest możliwy tylko przy zastosowaniu LED. 

Skutkuje to dynamicznie rosnący popytem 

na rozwiązania IoT i Smart City

• UV-C: Potrzeby społeczeństwa wywołane 

pandemią spowodowały istotny wzrost 

popytu na oświetlenie dezynfekujące UV-C

18%
CAGR

Prognozowane tempo wzrostu

rynku oświetlenia LED w Europie

w latach 2020-2025, wg kalkulacji

uwzględniających wpływ epidemii

koronawirusa.

PERSPEKTYWY ROZWOJU
Branża oświetleniowa

W ostatnich trzech latach wartość produkcji sprzętu oświetleniowego w Polsce

w każdym roku przekraczała 7 mld zł. Przemysł oświetleniowy stanowi 0,6%

produkcji przemysłowej ogółem. Rok 2019 był rekordowy, gdyż wartość

produkcji wyniosła ponad 7,5 mld zł. Według danych z września 2020 roku

w Polsce działają 1124 podmioty zajmujące się produkcją elektrycznego

sprzętu oświetleniowego, w tym 35 powstało w tym roku.

Opracowanie RE na podstawie danych GUS



PLANY 2021

Strategiczne

kierunki 

rozwoju

• rozliczenie strategii realizowanej 

w latach 2017 - 2021,

• sformułowanie nowej strategii 

rozwoju firmy 

• oraz wdrożenie polityki 

klimatycznej

Inwestycja w rozbudowę 

zakładu LUG

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa hali produkcyjno-

magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym w Centrum

Badawczo – Rozwojowym w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry. W

wyniku niniejszej rozbudowy powierzchnia magazynowa zostanie

zwiększona o ok. 3000 m2, natomiast przestrzeń biurowo –

socjalna powiększy się o ok. 500 m2. Wartość realizowanej

inwestycji wynosi 7.100.000,00 zł netto. Umowa będzie

realizowana przez Wykonawcę do 31 sierpnia 2021 roku.

- W obliczu dynamicznego rozwoju i dalszych planów ekspansji

rynkowej, zdecydowaliśmy się powiększyć zakład - mówi

Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A. - Dzięki

rozbudowie będziemy mogli rozwijać nasz Dział Badań i Rozwoju

oraz jeszcze sprawniej, z wykorzystaniem najnowszych

rozwiązań technologicznych, kształtować nasze portfolio

produktowe, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów.

Pracujemy nad wieloma innowacjami produktowymi, aby je

wprowadzić na rynek potrzebujemy przestrzeni. – dodaje.

”

Kontakt dla dziennikarzy i inwestorów: Monika Bartoszak Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji 
+48.510.183.993 relacje@lug.com.pl

Rok 2020 przeszedł do historii. Pandemia zmieniła nasze życie 
zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Znacząco wpłynęła na 

funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki, w tym rynku oświetlenia. 
Pomimo niesprzyjającej sytuacji ekonomiczno-społecznej, rok 
zakończyliśmy w dobrych nastrojach. Z perspektywy ostatnich 

miesięcy mogą śmiało stwierdzić, że sprawdziliśmy się jako 
organizacja. Naszą mocną stroną okazała się umiejętność adaptacji 

do zmieniającego się rynku i jego potrzeb. Od dawna wiemy, 
że naszą przewagą rynkową jest innowacyjność. Mijający rok 

i pandemia jeszcze bardziej to podkreśliły. Dziś mam pewność, 
że aby się rozwijać, musimy mieć też zapasy magazynowe, 

które w sytuacji przerwanego łańcucha dostaw czy problemów 
z dostawą komponentów pozwolą nam terminowo realizować 

projekty. Liczę, że rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego 
w Nowym Kisielinie otworzy przed 

nami nowe możliwości rozwoju.
– Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.


