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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitentˮ) przekazuje do publicznej wiadomości informację o 

przyjęciu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Emitenta strategii działania na lata 2016 - 2020 („Strategiaˮ), 

odnoszącej się do Emitenta oraz jego grupy kapitałowej („Grupaˮ). 

Strategia zakłada, iż w latach 2016 - 2020 Grupa będzie realizowała jednocześnie koncepcję wzrostu rentownych 

przychodów oraz koncepcję doskonałości operacyjnej i efektywności kosztowej. Realizacja polityki wzrostu 

rentownych przychodów ma przyczynić się do regularnego zwiększania przychodów ze sprzedaży przy zakładanych 

marżach, dedykowanych dla klientów z rynku krajowego i rynków zagranicznych. Realizacja polityki doskonałości 

operacyjnej i efektywności kosztowej ma natomiast spowodować poprawę efektywności w kluczowych procesach 

biznesowych oraz ciągłą optymalizację kosztów.

W ramach przyjętego planu działania Emitent opracował główne założenia strategiczne, do których należą: 

- wzrost bądź utrzymanie udziałów w rynku krajowym w segmencie elektroenergetyki i rozwój sprzedaży w 

segmencie przemysłu oraz innych wytypowanych segmentach, 

- budowa znaczącej pozycji rynkowej na wybranych rynkach zagranicznych oraz rozwój sprzedaży eksportowej na 

innych rynkach zagranicznych,

- rozwój i wdrożenie nowoczesnych produktów, rozwiązań i technologii,

- konsolidacja i rozwój grupy kapitałowej,

- wysoka efektywność działania i doskonalenie zarządzania,

- doskonalenie kompetencji i rozwój kadr.

Emitent określił zasadnicze cele ekonomiczne Grupy, jako:

- wzrost wartości firmy i rentowności kapitału zaangażowanego,

- osiągnięcie dynamiki rentownych przychodów ze sprzedaży,

- osiągnięcie planowanych zysków,

- utrzymanie bezpieczeństwa finansowego grupy.
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