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Szanowni Pa�stwo, 
 
Zach�cam Pa�stwa do zapoznania si� ze sprawozdaniem z działalno�ci ZPUE S.A., które podsumowuje 
wydarzenia minionego roku, b�d�cego niezwykle istotnym dla budowy wizerunku a tym samym warto�ci firmy. 
 
Rok 2009 był kolejnym rokiem zmaga� z nast�pstwami ogólno�wiatowego kryzysu, którego skutki były równie� 
odczuwalne w gospodarce krajowej. Wynikiem płyn�cych z rynku, niekorzystnych sygnałów, były du�e 
ograniczenia inwestycji prowadzonych zarówno przez sektor prywatny jak i sektor publiczny. W ten sposób 
odczuwalny stał si� wyj�tkowo du�y spadek popytu inwestycyjnego, co w znacznej mierze przyczyniło si�  
do obni�enia wielko�ci przychodów ze sprzeda�y osi�gni�tych przez ZPUE S.A. W tak niesprzyjaj�cych 
warunkach gospodarowania niezwykle trudno było osi�gn�� wynik finansowy na poziomie z lat poprzednich. 
Mimo wszystko, przedstawione dane obrazuj�ce wielko�� przychodu oraz wyniku finansowego znajduj� si�  
na zadawalaj�cym poziomie.  
ZPUE S.A. zako�czył ubiegły rok zyskiem netto na poziomie blisko 10 mln zł., przy ponad 264 mln zł. 
przychodów ze sprzeda�y. Wskazane wyniki s� szczególnie wa�ne, gdy� pomimo znacz�cego spadku sprzeda�y, 
rentowno�� z prowadzonej działalno�ci pozostała na poziomie porównywalnym z rokiem 2008. Zatem efekt 
ko�cowy potwierdza zasadno�� przyj�tej polityki optymalizacji kosztowej. 
Zako�czona sukcesem próba optymalizacji kosztowej wymagała wyrzecze� dotycz�cych wielu aspektów 
działalno�ci firmy, jednak�e nie zrezygnowano z nakładów inwestycyjnych na projekty strategiczne. Powodem 
takiej decyzji jest fakt, i� bran�a elektroenergetyczna cechuje si� na tyle szybkim post�pem technologicznym,  
�e nakłady na rozwój innowacyjnych rozwi�za� staj� si� priorytetem, b�d�c jednocze�nie najistotniejszym 
czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej. 
 
Rezultatem wdro�onej polityki rozwoju Spółki były zmiany organizacyjne, jakie zaistniały na pocz�tku 2010 
roku, nakierowane na realizacj� zamierze� utworzenia efektywnego i w pełni usystematyzowanego działania 
Spółki. Niemniej jednak strategia działania ZPUE S.A. pozostaje wci�� stabilnym i ugruntowanym d��eniem  
do utrzymania pozycji lidera na rynku producentów urz�dze� elektroenergetycznych.  
Tak uznana marka, jak� jest ZPUE S.A. to wysiłek wieloletniej pracy osi�gni�tej poprzez nieustanny rozwój 
parku maszynowego oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. Nie bez znaczenia dla pozycji Spółki 
pozostaje zaanga�owanie załogi, za której spraw� produkcj� ZPUE S.A. cechuje wysoka jako��. S� to 
niepodwa�alne atuty, pozwalaj�ce na produkowanie wyrobów na �wiatowym poziomie, co napawa dum�,  
ale tak�e skłania do dalszej wytrwałej pracy. 
 
Obecny rok b�dzie dla Nas tak�e rokiem jubileuszowym, gdy� dnia 23 sierpnia minie 10 rocznica pierwszego 
notowania akcji serii B i C na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie. Wówczas warto�� nominalna 
jednej akcji serii B i C wynosiła 8,83 złotych. Natomiast cena emisyjna akcji serii B została ustalona na 
warto��19,50 zł., za� serii C na warto�� 22,50 zł. Podczas tych 10 lat kurs notowa� Spółki wpisywał si� w trend 
wyznaczany przez klimat inwestycyjny zarówno w polskiej jak i �wiatowej gospodarce, jednak stabilna sytuacja 
maj�tkowa ZPUE S.A. stworzyła na tyle silne fundamenty, by móc ze spokojem obserwowa� kolejne zmiany 
notowa�. 
 
W imieniu swoim oraz Zarz�du ZPUE S.A. pragn� serdecznie podzi�kowa� Akcjonariuszom za okazane 
zaufanie oraz wszystkim tym, którzy swoj� prac� przyczynili si� do dalszego owocnego rozwoju spółki. 
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