
Włoszczowa, dnia 7 kwietnia 2011 r. 

 

 

Szanowni Państwo! 

  

Oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie podsumowujące działalność Grupy Kapitałowej ZPUE S.A.  

w roku 2010. Rok 2010 to okres budowy grupy kapitałowej zainicjowanej nabyciem udziałów w spółce ZPUE 

Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Ideą przyświecającą tworzeniu grupy kapitałowej jest poszerzenie 

oferty wyrobów oraz umoŜliwienie łatwiejszego dostępu do wykwalifikowanej kadry technicznej. 

Intensyfikacja działań na rynku krajowym spowodowała znaczne umocnienie pozycji Spółek szczególnie  

w najwaŜniejszych grupach wyrobów, tj. kontenerowych stacjach transformatorowych i rozdzielnicach 

średniego napięcia. W szczególny sposób przedmiotowe działania zostały nakierowane na rozbudowywaną  

od kilku lat silną organizację handlową na rynku krajowym. 

 

Analizując miniony rok oraz osiągnięte wyniki, naleŜy mieć na uwadze okoliczność, iŜ w pierwszym kwartale 

roku były szczególnie odczuwalne efekty spadku przychodów ze sprzedaŜy w roku 2009, w związku  

z wyhamowaniem inwestycji w następstwie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.   

Dodatkowo, na te niekorzystne tendencje nałoŜyły się takŜe katastrofalne warunki atmosferyczne, których 

skutkiem był szereg awarii sieci energetycznych co spowodowało przesunięcie nakładów i wstrzymanie 

realizacji inwestycji planowych w spółkach dystrybucyjnych, czyli jednej z głównych grup odbiorców wyrobów 

Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. 

Kolejne kwartały 2010 r. przyniosły systematyczny wzrost przychodów, a sprawna i efektywna organizacja 

pozwoliła sprostać oczekiwaniom rynku, nawet w okresie nadspodziewanego wzrostu koniunktury  

w IV kwartale. 

Ostatecznie Grupa Kapitałowa ZPUE S.A. zakończyła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 14,5 mln zł.,  

co oznacza wzrost o 33,8% w porównaniu z rokiem 2009 oraz przychodami ze sprzedaŜy na poziomie 210,3 mln 

zł., tj. wzrostem o 9,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dokonując oceny działalności Grupy Kapitałowej 

ZPUE S.A. w roku 2010 naleŜy podnieść, iŜ osiągnięcie wysokiego wyniku finansowego było moŜliwe dzięki 

kontynuowanej w tym okresie polityce poprawy efektywności i optymalizacji procesów produkcji. Dziś moŜna 

uznać rok 2010 za rekordowy pod względem przychodów oraz zysku. 

 

Nabycie udziałów w spółce ZPUE Gliwice Sp. z o.o. zapewni intensywniejszy rozwój podmiotów w ramach 

grupy kapitałowej, w szczególności dzięki rozwiązaniu problemu spółki dominującej w zakresie dostępu  

do wykwalifikowanej kadry technicznej. 

Procesowi rozwoju będzie niewątpliwie sprzyjać okoliczność, iŜ ZPUE Gliwice Sp. z o.o. w ostatnich latach 

zakończyła proces inwestycji, w następstwie czego wdroŜyła do produkcji nowe technologie produkcji obudów  

i rozdzielnic nn z tworzyw sztucznych. Wskazana technologia przez najbliŜsze lata pozwoli realizować zadania 

na potrzeby rynku krajowego oraz rynków zagranicznych.  



W ocenie Zarządów spółek tworzących grupę kapitałową, nowy produkt pozwoli zwiększyć poziom 

dotychczasowej wartości przychodów, który zostanie osiągnięty przy wykorzystaniu dotychczasowej sieci 

sprzedaŜy. 

Wypracowana przez lata pozycja spółek z grupy kapitałowej na rynku producentów urządzeń 

elektroenergetycznych oraz stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane przy produkcji 

wyrobów Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., a takŜe osiągnięte wyniki finansowe roku ubiegłego, pozwalają  

z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

 

W imieniu swoim oraz Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. pragnę serdecznie podziękować Klientom, 

Akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz wszystkim tym, którzy swoją pracą przyczynili się do dalszego 

owocnego rozwoju Spółek z Grupy. 

 

        Z wyrazami szacunku 

             Prezes Zarządu 

            Andrzej Grzybek 


