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LUG S.A. z tytułami: ‘Najlepszego serwisu IR’ oraz ‘Lidera komunikacji online’8. wygrana LUG
S.A.,  tym razem w dwóch kategoriach wśród spółek małych2 kategorie konkursowe dla 3
kategorii  spółek  (małe,  średnie,  duże)166  stron  internetowych  poddanych  ocenie,  21
nominowanych, 4 zwycięzcówLUG otrzymuje również tytuł „firmy XXX-lecia” Listy 500 dziennika
RzeczpospolitaW środę, 5 czerwca, w ramach Kongresu Relacji Inwestorskich XI ...
 
LUG S.A. z tytułami: ‘Najlepszego serwisu IR’ oraz ‘Lidera komunikacji online’8. wygrana LUG S.A., tym razem w dwóch
kategoriach wśród spółek małych2 kategorie konkursowe dla 3 kategorii spółek (małe, średnie, duże)166 stron internetowych
poddanych ocenie,  21 nominowanych,  4 zwycięzcówLUG otrzymuje również tytuł  „firmy XXX-lecia”  Listy 500 dziennika
RzeczpospolitaW środę, 5 czerwca, w ramach Kongresu Relacji Inwestorskich XI, odbyła się uroczysta gala podczas której
wręczono statuetki laureatom konkursu Złota Strona Emitenta XII. Uczestnicy kolejnej edycji konkursu rywalizowali w dwóch
kategoriach: Najlepszy serwis IR oraz Lider komunikacji online. W gronie zwycięzców, z podwójnym laurem zwycięzcy dwóch
kategorii,  znalazła  się  spółka  LUG S.A.  To  już  ósme zwycięstwo firmy w tym konkursie,  a  pierwsze w obu możliwych
kategoriach. LUG S.A. jako jedno z trzydziestu polskich przedsiębiorstw, wyróżniony został ostatnio także prestiżowym tytułem
„firmy XXX-lecia” przyznawanym przez dziennik Rzeczpospolita.Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych, organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem konkursu Złota Strona Emitenta jest promowanie wysokich standardów
serwisów internetowych relacji inwestorskich oraz komunikacji spółki z inwestorami i z akcjonariuszami.- Z radością przyjmuję
informację o kolejnym sukcesie serwisu relacji inwestorskich LUG S.A. Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy pionierami w
każdej dziedzinie naszej działalności i gdy już zdobędziemy tytuł lidera to umiemy go utrzymać – a to jest zawsze najtrudniejsze.
Zmotywowani do pracy nie spoczniemy w podnoszeniu standardów komunikacji,  utrzymując przy tym najwyższy poziom
transparentności oraz przejrzystej polityki informacyjnej – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. To zresztą
niejedyny sukces i potwierdzenie słuszności naszych działań, które spotkało nas w ostatnich dniach. Wyróżnieni zostaliśmy
również tytułem „firmy XXX-lecia” przyznanym przez Listę 500 dziennika Rzeczpospolita. „Trzydziestka” okazała się dla nas
bardzo szczęśliwa. W tym roku LUG obchodzi swe trzydzieste urodziny, otrzymał tytuł „firmy XXX-lecia”, Rzeczpospolita
wyłoniła dokładnie trzydziestu laureatów swego wyróżnienia, a ich lista ogłoszona została podczas Kongresu XXX lat Polskiej
Przedsiębiorczości – dodaje Ryszard Wtorkowski.W tegorocznej edycji konkursu Złota Strona Emitenta, analizie poddano 166
stron spółek giełdowych z rynku alternatywnego oraz regulowanego. Jury oceniało przydatność i przejrzystość informacji
opublikowanych  na  stronach  dla  inwestorów  oraz sposób  ich  prezentacji.  W  ocenie  uwzględniono  ocenę  inwestorów
indywidualnych i instytucjonalnych, a także ergonomię i estetykę strony. Do ścisłego finału, głosami jury wybrano 21. firm.
Zwycięzcami konkursu w pozostałch kategoriach były: Agora S.A. (podwójne zwycięstwo), PZU S.A. oraz mBank S.A.- Cieszę
się, że nasze codzienne wysiłki aby dostarczyć Inwestorom najwyższej jakości informacje finansowe spotykają się z pozytywną
oceną ich samych, ale też ekspertów rynku kapitałowego. Każdego dnia wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie i
pracujemy nad doskonaleniem standardów komunikacyjnych. Dzisiejsze wyróżnienia pokazują nam, że obrany wiele lat temu
kierunek był trafny, a my w kategorii spółek małych jesteśmy bezkonkurencyjni – komentuje Monika Bartoszak, Dyrektor Biura
Zarządu i Komunikacji LUG S.A.Do kolekcji nagród i wyróżnień przyznanych spółce LUG S.A. dołączył również tytuł „firmy XXX-
lecia” nadany przez kapitułę Listy 500 dziennika Rzeczpospolita. Uroczystość przyznania tytułów odbyła się podczas Kongresu
XXX Lat Polskiej Przedsiębiorczości, który miał miejsce na warszawskiej GPW. Wyróżnienia laureatom wręczał Redaktor
Naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrabota, a gościem spotkania była Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i
technologii. Minister podkreśliła, że laureaci to rdzennie polskie firmy, które startując w świecie biznesu trzydzieści lat temu,
często nie  miały  kapitału,  czy biznesowej  wiedzy,  a  przez trzy dekady zbudowały prężne organizacje będące w stanie
konkurować z globalnymi gigantami, również na międzynarodowym rynku.O spółce LUG S.A.:LUG S.A. to spółka holdingowa
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Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych.
Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 30 lat doświadczenia
firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light
Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina
S.A. oraz LUG Turkey. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską
GPW. Więcej informacji: www.lug.com.plŹródło: Spółka, LUG
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