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Szanowni Pa�stwo, 
 
Oddaj� w Pa�stwa r�ce sprawozdanie z działalno�ci ZPUE S.A., szczegółowo omawiaj�ce osi�gni�cia Spółki 
w 2008 roku. Wydarzenia minionego roku sprawiły, �e był to czas szeregu wyzwa�, jednak dzi�ki racjonalnej 
strategii zarz�dzania mo�emy uzna�, �e był to dla Spółki dobry rok. 
 
Koniunktura gospodarcza w pierwszej połowie roku była sprzyjaj�ca dla wi�kszo�ci polskich przedsi�biorstw, 
jednak kolejne złe wiadomo�ci z rynków finansowych z drugiej połowy 2008 roku przyczyniły si� do 
pogorszenia nastojów w gospodarce. Gł�boka bessa, obserwowana zarówno na �wiatowych giełdach jak i na 
GPW w Warszawie, stanowi odzwierciedlenie kłopotów, w jakich znalazła si� �wiatowa gospodarka. Silne 
spadki notowa� oraz obawa przed ich kontynuacj� była tak du�a, �e sprzedawano równie� spółki bardzo dobre 
o solidnych, zdrowych fundamentach. Niestety du�a poda� przeło�yła si� tak�e na spadek cen akcji ZPUE S.A. 
Pod koniec 2008 roku obserwowali�my niespotykan� zmienno�� kursu, która w �aden sposób nie nawi�zuje do 
wyników Spółki, a jedynie była odzwierciedleniem niskiej płynno�ci akcji. 
 
Przewidywania Zarz�du, co do przenikni�cia efektów kryzysu finansowego do realnej sfery gospodarki, 
pozwoliły na odpowiednio szybkie reakcje w zakresie kosztów oraz podj�tych inwestycji.  
Spadek zu�ycia energii elektrycznej o około 8% oraz do�� nieprzewidywalne zmiany w polskiej i �wiatowej 
gospodarce wymagały takich rozwi�za�, które pozwoliłyby naszej Spółce wypracowa� jak najlepsze wyniki oraz 
umocni� stabilne i trwałe podstawy jej działalno�ci. 
Nowe okoliczno�ci rynkowe były impulsem do zaostrzenia polityki zarz�dzania kosztami. Ju� od połowy 
ubiegłego roku Zarz�d postawił sobie za cel przygotowanie firmy do rezultatów spowolnienia gospodarczego 
wdra�aj�c efektywne gospodarowanie kosztami. Podj�to szereg działa�, które przyniosły skutek w postaci 
dobrych wyników finansowych, szczególnie w czwartym kwartale roku. 
 
ZPUE S.A. zako�czył ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 12,2 mln zł i nienotowan� jak do tej pory skal� 
sprzeda�y na poziomie 299,7 mln zł, tj. o 16,7% wi�cej ni� w 2007 roku. Wraz w rozwojem firmy wzrosła jej 
suma bilansowa do poziomu 180,7 mln zł, czyli o 23,5% wi�cej w stosunku do stanu na dzie� 31 grudnia 2007. 
Dla inwestorów oznacza wzrost o około 16,4% warto�ci ksi�gowej przypadaj�cej na jedn� akcj�.  
 
Wypracowana przez lata pozycja lidera rynku w�ród producentów urz�dze� elektroenergetycznych oraz 
nowoczesne rozwi�zania techniczne i technologiczne stosowane przy produkcji wyrobów ZPUE, a tak�e 
rozległa wiedza w zakresie monitorowania kosztów wytwarzania produkowanych urz�dze� pozwala 
z optymizmem patrze� w przyszło��. 
 
Przedstawiaj�c niniejszy raport pragn� podzi�kowa� naszym Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, 
�ycz�c przyjemnej lektury rocznego sprawozdania Spółki za 2008 rok, 
 

 
 

   z powa�aniem 
 
 
 

       Ryszard Iwa�czyk - Prezes Zarz�du 
 


