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Szanowni Pa stwo !
Miniony rok był dla ZPUE S.A. kolejnym okresem intensywnego rozwoju. Korzystna koniunktura
gospodarcza, regularne działania inwestycyjne oraz wysoka jako
produkowanych urz dze ,
przyczyniły si do osi gni cia przez Spółk rekordowych wyników finansowych.
W ci gu 2006 roku odnotowane zostały przychody netto ze sprzeda y na poziomie 192.581 tys. zł.,
co oznacza wzrost o 38,0% w porównaniu z rokiem 2005. Natomiast zysk netto zamkn ł si kwot
13.346 tys. zł., tj. o 55,4% wi cej ni rok wcze niej.
Osi gni cie wskazanych wyników było mo liwe dzi ki wykorzystaniu wieloletnich do wiadcze ,
zdobytych przez kadr zarz dzaj c oraz samych pracowników, jak równie wykorzystywania
w procesie produkcyjnym najnowocze niejszych rozwi za technicznych i technologicznych.
Wysoka jako produktów oraz systematyczny rozwój rynku sprawiaj , i liczba odbiorców Spółki
regularnie wzrasta. Chc c sprosta wymaganiom klientów, ZPUE S.A. nieustannie podnosi swoje
zdolno ci produkcyjne.
Równolegle z powi kszaniem potencjału produkcyjnego Spółka konsekwentnie rozwija nowe oraz
umacnia ju istniej ce kanały dystrybucji wyrobów, zarówno na terenie Polski jak i poza jej
granicami. Efektem zaufania kupuj cych, jest ugruntowana i stale rosn ca pozycja na rynku urz dze
do przesyłu energii elektrycznej.
Zarówno korzystna koniunktura gospodarcza, jak i osi gane przez ZPUE S.A. wyniki finansowe
pozwalaj optymistycznie ocenia mo liwo dalszego rozkwitu Spółki. Rozwój krajowego rynku
elektroenergetycznego oraz regularne zwi kszanie ilo ci eksportowanych produktów, to czynniki,
które zapewni Spółce długoletni sukces.
W imieniu Zarz du ZPUE S.A. pragn zapewni Pa stwa, i doło ymy wszelkich stara ,
aby umacnia nasz pozycj na rynku, a tym samym przyczynia si do wzrostu rynkowej warto ci
akcji Spółki
ycz c Pa stwu przyjemnej lektury Raportu Rocznego za 2006 rok,
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