
Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok 

1 

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo, 

Rok 2014 był okresem dużych zmian, na które wpływ miały wydarzenia geopolityczne i 
zawirowania makroekonomiczne. Potwierdziła się jednak słuszność przyjętej przez Zarząd w latach 
poprzednich strategii rozwoju Spółki. Przeprowadzone inwestycje przyniosły oczekiwane zwroty i 
pozwoliły Spółce osiągnąć historycznie najwyższe przychody oraz zrealizować historycznie najwyższe 
zyski. Zysk netto osiągnął w roku 2014 wartość: 8 380 tys. zł przy 196 119 tys. zł przychodów ze 
sprzedaży, co dało ponad 10% wzrost przychodów i 41% wzrost zysku netto.  

Spółka realizowała plan inwestycyjny na lata 2013-2015, na łączną kwotę 22 500 tys. zł, mający 
na celu rozwój organiczny poprzez rozbudowę zakładu i zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie 
profili specjalnych oraz profili spawanych. W ramach projektu wdrożone zostały do produkcji dwa 
innowacyjne rozwiązania „Kształtownika termoizolacyjnego” oraz „Dwuściennego kształtownika 
cienkościennego”, dla których Spółka pozyskała dotację w formie kredytu technologicznego z premią 
technologiczną w kwocie 7 200 tys. zł.  

Dla realizacji strategii inwestycyjnej i rozwojowej Spółka wykorzystała kapitał pozyskany w 
drodze nowej emisji akcji. Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i od 9 
stycznia 2014 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Spółka realizowała wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu, który przyniósł i przyniesie w kolejnych 
latach znaczny wzrost poziomu eksportu, zwłaszcza do takich krajów, ja Niemcy, Francja, Belgia i 
Holandia, co pozwoli Spółce na ugruntowanie jej międzynarodowej pozycji. Wyniki eksportowe Spółki 
zostały docenione przez Wysoką Kapitułę konkursu organizowanego przez Rzeczpospolitą pod 
patronatem Ministra Gospodarki, która przyznała jej główną nagrodę ORŁA EKSPORTU dla najlepszego 
eksportera na Mazowszu. 

Wiodącą pozycję konkurencyjną Spółki w 2014 roku potwierdzały też inne podmioty 
zewnętrzne. Spółka przeszła pozytywnie audyty systemów zarzadzania według norm ISO oraz na znak 
B/CE, przeprowadzane między innymi przez szwajcarską jednostkę SGS według standardów brytyjskiej 
akredytacji UKAS. Spółka uzyskała też liczne nagrody i wyróżnienia, w tym:  

-  tytuł „DIAMENTY FORBESA 2014” – dla przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach 
najbardziej  dynamicznie zwiększają swoją wartość (na podstawie szwajcarskiej metody wyceny 
firm), przyznawany przez redakcję miesięcznika FORBES oraz wywiadownię DUN & BRADSTREET 

- tytuł „GAZELI BIZNESU” – dla najdynamiczniej rozwijających się firm, przyznawany Puls Biznesu i 
wywiadownię gospodarczą COFACE 

- tytuł „LIDERA RYNKU 2014”– przyznawany przez FORUM BRANŻOWE 

Zgodnie z przyjętą strategią Zarząd zamierza kontynuować obraną ścieżkę wzrostu poprzez 
organiczny rozwój Spółki i zwiększanie mocy sprzedażowych oraz rozwijanie pozycji eksportowej. Dobre 
odczyty wskaźników wyprzedzających koniunkturę dla Polski i Niemiec, ponad 15 % wzrost wydanych 
pozwoleń na budowę oraz wdrażana nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 - powinny pobudzić 
inwestycje i pozytywnie wpłynąć na zapotrzebowanie rynku na produkty Spółki, co w połączeniu z 
zapowiadanymi wzrostami cen stali powinno przełożyć się na przychody i wyniki w roku 2015.   

Z poważaniem 

Tomasz Mirski 
Prezes Zarządu 


