
UCHWAŁA NR 02/05/ 2017 
ZARZĄDU FIRMY LUG S.A. 

W SPRAWIE REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ 
DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA  

DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM  
GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 

PODJĘTA W DNIU 23.05.2017 
 
 
 

§1 
 

Zarząd LUG Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LUG S.A. podjęcie 

uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Emitenta do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 

do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B  

i C oraz upoważnienia Zarządu Emitenta do podjęcia wszelkich czynności mających na celu 

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B i C na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: 

 

1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień  do Komisji Nadzoru Finansowego,  

w szczególności  mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego  

w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego LUG S.A.; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem 

akcji Spółki serii A, B oraz C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

do notowań na rynku regulowanym  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 
 

§2 

Powyższa rekomendacja Zarządu zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia wraz 

ze stosowną uchwałą. 

 

UZASADNIENIE: 

 

Celem zmiany rynku notowań akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek 

regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest zwiększenie możliwości 

pozyskiwania kapitału na rozwój spółki (rynek regulowany cieszy się większą popularnością, zwłaszcza 

wśród inwestorów instytucjonalnych, którzy nie są liczni na rynku NewConnect), co może przyczynić 

się do wzrostu płynności akcji spółki, a także zwiększenia jej transparentności i docelowo również 

kapitalizacji. Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, iż po 28 latach rozwoju oraz po niespełna 10 latach 

od debiutu na publicznym rynku kapitałowym, Grupa Kapitałowa LUG S.A. jest jedną z większych spółek 

notowanych na rynku NewConnect i w opinii Zarządu jest w pełni dojrzała, aby być notowaną na rynku 

regulowanym. Notowanie na rynku regulowanym jest także istotne dla części kontrahentów spółki, 

zwłaszcza zagranicznych przedsiębiorstw i samorządów, które wraz z dynamicznym rozwojem eksportu 

stają się stopniowo głównymi klientami Emitenta. 


