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Szanowni Państwo: 

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Spółki Lena Lighting S.A. za 2007 rok. Był to rok 

w którym powiększyła się Grupa Kapitałowa Lena Lighting, dzięki rejestracji drugiej w 100% zależnej 

spółki dystrybucyjnej - Lena Lighting Ro S.R.L. w Rumunii.  

 

Rok 2007, podobnie jak rok 2006 był przełomowy jeśli chodzi o rozwój sprzedaży zagranicznej. Oprócz 

otwarcia drugiej zagranicznej spółki zależnej, udało nam się uzyskać wysoką dynamikę z tytułu 

przychodów ze sprzedaży zagranicznej, która wyrażona w złotówkach wyniosła: 28% wzrostu. Jest to 

najwyższa dynamika w ostatnich trzech latach. Tak wysoki wzrost przychodów możliwy był do osiągnięcia 

poprzez zwiększenie szeregów naszych działów handlowych. Efekty pracy tych osób były widoczne już w 

2007 rok i będą kontynuowane w latach następnych.   

 

Rok 2007 pokazał również znaczące ożywienie w sektorze budowlanym w Polsce, którego beneficjentami 

byliśmy i spodziewamy się być w kolejnych latach, dzięki poczynionym inwestycjom i zwiększeniu 

zatrudnienia.  Lena Lighting S.A. osiągnęła wysokie łączne przychody ze sprzedaży – na poziomie 127 

mln. złotych, niestety rentowność tychże przychodów była najniższa w historii Spółki. 

 

Ubiegły rok był też kolejnym pełnym rokiem funkcjonowania Leny Lighting SA na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Udało nam się, dzięki środkom pozyskanym z publicznej emisji, zrealizować 

ostatnią z założonych w prospekcie emisyjnym inwestycję, polegająca na budowę nowej hali produkcyjno-

magazynowej, która została oddana do użytku na początku 2008 roku.   

 

W 2008 roku przed Spółka stoją kolejne wyzwania, którym dzięki poczynionym inwestycjom i fachowej 

kadrze menedżerskiej mamy nadzieję zrealizować. Naszym priorytetem w 2008 roku będzie poprawa 

rentowności zysku netto Spółki i Grupy Kapitałowej. Wiemy, że postawione cele i oczekiwania naszych 

akcjonariuszy na 2008 rok są wysokie, wierzymy że uda nam się im sprostać dzięki wytężonej pracy i 

zaangażowaniu naszych pracowników, którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować za wysiłek 

włożony w dotychczasowy rozwój firmy. Dziękuję również akcjonariuszom, których zaufanie wydatnie 

pomogło w realizacji naszych planów, a także klientom, bez których nasze sukcesy nie byłyby możliwe.  
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