ZPUE S.A. we Włoszczowie

Włoszczowa, dnia 6 kwietnia 2006 r.

Szanowni Pa stwo !
z ko cem 2005 roku zako czyli my kolejny rozdział w historii działalno ci ZPUE S.A.
na rynku producentów urz dze do przesyłu energii elektrycznej. Rok 2005 stanowił
dla Spółki okres dalszej kontynuacji dynamicznego rozwoju, tak w sferze rozbudowy potencjału
produkcyjnego jak i osi ganych wyników ekonomicznych.
Osi gni ty rozwój technologiczny i techniczny Spółki jest konsekwencj
przyj tej
i systematycznie realizowanej polityki działania firmy, nakierowanej na permanentne wprowadzanie
najnowszych rozwi za technicznych i technologicznych dla zachowania najwy szych, wiatowych
standardów.
Równolegle z rozwojem potencjału produkcyjnego Spółka stale rozwija nowe i umacnia ju istniej ce
rynki dystrybucji wyrobów, tak na terenie Polski jak i poza jej granicami.
Efektem przyj tej przez Spółk strategii działania jest stały wzrost wska ników ekonomiczno
-finansowych firmy, szczególnie w roku 2005. Przychody ze sprzeda y w roku 2005 osi gn ły poziom
139.523 tys. zł wykazuj c wzrost o 20,1 % w porównaniu z analogicznymi danymi roku 2004.
W strukturze sprzeda y nadal dominuj ca była sprzeda na rynek krajowy, natomiast warto eksportu
bezpo redniego zamkn ła si kwot 13.384 tys. zł. Istotn pozycj stanowi równie przychody
ze sprzeda y zwi zanej z eksportem po rednim, realizowanej za po rednictwem przedstawicielstw
handlowych.
Wypracowane w roku 2005 wyniki finansowe potwierdzaj pozycj Spółki, jako lidera
na krajowym rynku producentów urz dze do przesyłu energii elektrycznej rednich i niskich napi .
Jednocze nie osi gni te wyniki finansowe pozwalaj na optymistyczne prognozowanie wyników
ekonomiczno-finansowych przyszłych okresów działalno ci.
W imieniu Zarz du Spółki pragn zapewni Pa stwa, e doło ymy wszelkich stara na rzecz dalszego
rozwoju pozycji naszej Spółki.
ycz c Pa stwu przyjemnej lektury Raportu Rocznego za 2005 rok,

pozostaj z powa aniem
Prezes Zarz du
Bogusław Wypychewicz

Sprawozdanie z działalno ci Spółki za 2005 r.

