ZPUE S.A. we Włoszczowie

Włoszczowa, dnia 7 kwietnia 2005 r.

Szanowni Pa stwo!
min ł kolejny rok działalno ci ZPUE S.A. na polskim rynku producentów urz dze
do przesyłu energii elektrycznej, rok szczególny jako pierwszy rok funkcjonowania na rynku
poszerzonej Wspólnoty Europejskiej. Podobnie jak w latach poprzednich równie i w roku
2004 Spółka odnotowała dalszy swój rozwój oraz wzrost wska ników ekonomicznych.
Utrzymuj cy si od lat wysoki wska nik rozwoju technicznego i technologicznego Spółki,
wynika z przyj tej filozofii działania firmy, nakierowanej na stały rozwój pozwalaj cy
utrzymywa wiatowe standardy techniczne i technologiczne, wpływaj ce w konsekwencji
na konkurencyjno Spółki.
Równolegle z rozwojem technicznym i technologicznym ZPUE S.A. w swojej działalno ci
znaczny nacisk kładzie na strategi rozwoju terytorialnego, maj c na celu stałe pozyskiwanie
nowych rynków zbytu, zarówno na terenie kraju jak równie poza jego granicami.
Przyj ta przez Spółk strategia działania zaowocowała szczególnie w roku 2004 wzrostem
wska ników ekonomiczno-finansowych ZPUE S.A. Przychody ze sprzeda y w roku 2004
wzrosły do poziomu 116.198 tys. zł., czyli o 27,32 % w porównaniu z rokiem 2003.
W strukturze sprzeda y nadal dominowała sprzeda krajowa, natomiast warto eksportu
bezpo redniego wyniosła do 4.278 tys. zł. Znaczn warto stanowi tak e przychody
ze sprzeda y zwi zanej z eksportem po rednim, dokonywanym poprzez przedstawicieli
handlowych.
Wyniki ekonomiczne osi gni te w roku 2004 potwierdziły pozycj lidera ZPUE S.A.
na krajowym rynku producentów urz dze do przesyłu energii elektrycznej rednich i niskich
napi . Jednocze nie pozwalaj one z optymizmem spogl da na przyszłe okresy działalno ci
Spółki.
Jako Prezes Zarz du pragn zapewni Pa stwa, e doło ymy wszelkich stara , aby pozycja
naszej Spółki była nadal stabilna.
ycz c Pa stwu przyjemnej lektury Raportu Rocznego za 2004 rok,
pozostaj z powa aniem
Bogusław Wypychewicz
Prezes Zarz du

Sprawozdanie z działalno ci Spółki za 2004 r.

