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Szanowni Państwo, 

 

Przedstawiam Państwu Raport Roczny Spółki Lena Lighting SA za 2012 rok.  

Rok 2012 był kolejnym trudnym rokiem w gospodarce zarówno międzynarodowej, jak i  krajowej. 

Działania rządów europejskich stymulujące wzrost gospodarczy w wielu przypadkach nie przyniosły 

spodziewanych efektów, jednocześnie koniec EURO 2012 spowodował znaczny spadek krajowego 

popytu inwestycyjnego.   

Lena Lighting SA pomimo tak zmiennego otoczenia odnotowała po raz kolejny wzrost sprzedaży i wyniku 

finansowego. Zgodnie z naszymi przewidywaniami większą dynamikę wzrostu wykazały rynki zewnętrzne 

– głównie Europa Zachodnia. Rynek krajowy pozostawał pod silną presją słabej koniunktury w branży 

budowlanej, z którą to Lena Lighting jest silnie skorelowana. Należy zaznaczyć, że spadek sprzedaży na 

rynku krajowym został z powodzeniem zastąpiony sprzedażą zagraniczną, co w efekcie przyniosło 

dodatnią dynamikę przychodów ze sprzedaży.  Zakładamy, że słaby popyt na rynku krajowym utrzyma się 

przez najbliższe dwa lata. 

 Niestabilność koniunktury i rynków sprawia, że firmy stają pod presją nieustannych zmian w celu 

zachowania elastyczności zarówno operacyjnej jak i strategicznej. Nasza Spółka w ostatnich latach 

dokonała w tym zakresie wiele poczynań zmierzających do polepszenia efektywności wyników. 

Funkcjonujemy w czasach, w których zasady funkcjonowania podlegają nieustannym zmianom. 

Zakładamy, że w 2013 roku w związku z sytuacją makroekonomiczną głównym w Europie motorem 

wzrostu dla rynku oświetleniowego nie będą nowe inwestycje, a raczej inwestycje odtworzeniowe. Strategią 

naszej firmy jest rozwój i wdrażanie nowych technologii i wyrobów, co pozwala nam odpowiednio 

przygotować się na zaspokajanie nowych potrzeb rynków. Jesteśmy przekonani, że w związku z wybranym 

przez siebie sposobem dystrybucji oraz nowych technologii będziemy beneficjentami tego popytu 

wtórnego. 

Nasze wzrosty przez ostatnie lata zostały osiągnięte zarówno dzięki pracy, jak i zaangażowaniu kadry 

menadżerskiej i pracowników, którym gorąco dziękuję za wysiłek włożony w rozwój firmy. Dziękuję 

również akcjonariuszom, za pokładane w nas zaufanie, a także klientom, bez których nasze sukcesy nie 

byłyby możliwe.  

 

 

Środa Wlkp., dnia 18 marca 2013 roku. 

 

Włodzimierz Lesiński    
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