
          
        

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu LUG S.A. 

dotyczące tweeta Tomasza Piątka z dnia 24.11.2021 

 

 

W związku z tweetem Tomasza Piątka (@Tomasz5ek) z dnia 24.11.2021, informujemy, że Grupa 

Kapitałowa LUG stanowczo dementuje wszelkie nieuprawnione powiązania i insynuacje dotyczące 

współpracy spółek wchodzących w skład grupy z „rosyjskimi oligarchami”.  

 

Tekst ten oparty jest  na spekulacjach i nierzetelnych informacjach, które nie mają poparcia  w  stanie 

faktycznym. 

 

LUG dostarcza rozwiązania oświetleniowe na całym świecie bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci 

dystrybutorów nie zawsze posiadając bezpośrednie relacje z klientem końcowym. Projekt, którego 

dotyczą komentarze Pana Tomasza Piątka, zrealizowaliśmy z estońskim partnerem przeprowadzającym 

modernizacje urbanistyczno-architektoniczne, który w ramach podsumowania rocznych realizacji, 

poinformował nas o zrealizowanym projekcie w Rosji. Fakt ten został odnotowany w raporcie 

okresowym Grupy Kapitałowej LUG S.A jako jedna z wielu standardowych tego typu realizacji 

architektonicznych.  

 

Ponownie podkreślamy, że Grupa Kapitałowa LUG nigdy nie współpracowała z panem Łukaszem Mejzą, 

ani z firmami przez niego reprezentowanymi. Panu Łukaszowi Mejzie nie zostało także udzielone żadne 

pełnomocnictwo do występowania w imieniu Grupy Kapitałowej LUG i jej spółek zależnych.  

 

Współpraca Grupy Kapitałowej LUG z Panem Tomaszem Guzowskim rozpoczęła się w 2017 roku wraz  

z powołaniem spółki BIOT Sp. z o.o.  przez LUG S.A. oraz TOKA – Burzyński, Guzowski spółka jawna. 

Wskutek zmian w strukturze udziałowców, udziały TOKA – Burzyński, Guzowski spółka jawna w BIOT Sp. 

z o.o. nabył Pan Tomasz Guzowski. Wskazane powyżej zdarzenia są ujawnione w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, do rekordów którego dostęp jest publiczny. 

 

Pan Tomasz Guzowski nigdy nie był, ani aktualnie nie jest związany stosunkiem pracy ze spółką BIOT Sp. 

z o.o. ani inną spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A. Nie posiadamy wiedzy na temat 

osobistej współpracy biznesowej Pana Tomasza Guzowskiego z Panem Łukaszem Mejzą.  

 

Pan Tomasz Guzowski w dniu 16 listopada 2021 roku złożył rezygnację z funkcji członka zarządu BIOT 

Sp. z o.o. W chwili obecnej wniosek o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oczekuje na 

publikację w systemie KRS.  

 

 


