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Szanowni Państwo, 

 
    

       W imieniu Zarządu podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. z ogromną przyjemnością  

i satysfakcją przekazuję Państwu tekst skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE 

S.A, prezentującego wyniki finansowe oraz najistotniejsze dokonania Grupy w 2012 roku.           

Głównym kierunkiem działań, podejmowanych w roku 2012 przez organy zarządzające podmiotów 

wchodzących w skład Grupy, było umacnianie pozycji Grupy na krajowym rynku producentów urządzeń  

do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy równoczesnym poszerzaniu udziału w zagranicznych rynkach 

zbytu. 

Przyjęty kierunek działań pozostaje w ścisłym związku z ustaloną strategią Grupy, zakładającą tworzenie 

sprawnego, stabilnego oraz nowoczesnego holdingu o standardach międzynarodowych, poprzez budowę pozycji 

wiodącego europejskiego producenta urządzeń elektrycznych Średniego Napięcia oraz tworzenie silnej sieci 

handlowej w Europie. 

Poprzez ciągłą aktywność oraz stałe podejmowanie wzmożonych działań na rynku krajowym, pozycja Grupy 

ZPUE ulega umacnianiu, w tym również w najistotniejszej grupie produktów: kontenerowych stacjach 

transformatorowych i rozdzielnicach SN oraz w grupie urządzeń dedykowanych do budowy inteligentnych sieci 

dystrybucyjnych – „smart grid”. Ogromne doświadczenie zdobyte na rynku krajowym skutecznie przenoszone 

jest na rynki zagraniczne, co w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu sprzedaży eksportowej.  

Niewątpliwie wzrostowi wyników finansowych Grupy sprzyja przyjęta przez wszystkie podmioty, tworzące 

Grupę, polityka minimalizowania skutków sezonowości produkcji, która w powiązaniu z kontynuowaną  

w omawianym okresie polityką ciągłej poprawy efektywności i optymalizacji procesów produkcji, przekłada się 

na wzrost poziomu zamówień, a dalej na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz samego wyniku finansowego 

netto. 

Realizując przyjęte założenia Grupa zmierza do stopniowego eliminowania ograniczeń związanych z dostępem 

do rynku pracy i możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry technicznej. Spółki skorzystały z synergii  

w wielu dziedzinach funkcjonowania Grupy co także przyczyniło się istotnie do dywersyfikacji wyników  

i stanowi ważny element przyszłej strategii.  

W minionym roku 2012 był kontynuowany proces dalszej rozbudowy Grupy Kapitałowej, dzięki któremu jej 

skład uległ rozszerzeniu o nowe podmioty, tj. ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, ZPUE Tools  

Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie i ZPUE Poles Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie.  

Integracja spółek o profilu energetycznym wniosła do portfela produktowego także nowe rozwiązania –

produkty, otwierając możliwość pozyskania nowych kontraktów, na rynku „ pierwotnej dystrybucji” oraz 

rynkach przemysłowych. Zwiększenie potencjału grupy znalazło odzwierciedlenie także w możliwościach 

samodzielnej realizacji coraz bardziej zaawansowanych technologicznie zadań z zakresu usług, jak budowa 

obiektów elekto-energetycznych „ pod klucz”.  

Skuteczność i słuszność długofalowej strategii budowy silnej „grupy energetycznej” o potencjale światowym, 

tworzonej na fundamencie wizerunku i pozycji spółki dominującej ZPUE S.A., ocenić mogą Państwo  

w ostatnich latach poprzez dynamikę wyników i wzrost wartości - grupy.  



Przywołując powyższe okoliczności, z zadowoleniem i satysfakcją prezentujemy Państwu wyniki finansowe 

Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2012, tym bardziej, iż zostały osiągnięte w okresie powszechnie 

uznawanym, w tym przez pomioty konkurencyjne, za okres kryzysu gospodarczego. 

Odnotowane wyraźne tendencje wzrostowe z pewnością pozwalają ocenić, że ukierunkowaliśmy swoje działania 

właściwie i z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość.  

       W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy w sposób wymierny przyczynili się realizacji 

postawionych zamierzeń oraz zadań. Szczególne podziękowania kieruję do Akcjonariuszy, za okazane zaufanie 

dające jednocześnie motywację do dalszej pracy nad rozbudową i umacnianiem naszej organizacji. 

  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 Prezes Zarządu 

 Andrzej Grzybek 

 

         

 


