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Szanowni Pa stwo!
Pragn przedstawi Pa stwa uwadze raport roczny ZPUE S.A., szczegółowo omawiaj cy osi gni cia
Spółki w zako czonym roku obrotowym. Był to rok, który przyniósł ZPUE S.A. nieodnotowane
wcze niej poziomy sprzeda y oraz zysku. Dobra sytuacja na rynku i bardzo dobre wyniki Spółki
zaowocowały wzrostem kursu akcji. W minionym roku, akcje ZPUE S.A. osi gn ły rekordow
warto 600 PLN. Pod koniec roku jednak nie oparły si złej koniunkturze na rynku giełdowym i ich
warto spadła do poziomu z pocz tku roku. Nie było to jednak zdarzenie incydentalne na GPW.
Rok 2007 oznaczał dla ZPUE S.A. umacnianie pozycji lidera na rynku producentów urz dze
do przesyłu energii elektrycznej. Konsekwentne działania w zakresie długookresowych strategii
rozwoju Spółki, przyczyniły si do osi gni cia przychodów ze sprzeda y na poziomie 256,7 mln zł,
co oznacza wzrost o 33% w stosunku do 2006 roku. Zysk netto w 2007 roku zamkn ł si kwot
15,7 mln zł, czyli o 17% wy sz ni rok wcze niej. Tak korzystne wyniki finansowe stanowi
potwierdzenie stabilnej sytuacji Spółki na polskim rynku.
W perspektywie nadchodz cych lat, maj c na wzgl dzie dalszy rozwój Spółki, zarz d ZPUE S.A.
zamierza wdra a nowe technologie oraz ulepsza ju istniej ce rozwi zania produkcyjne
i technologiczne, w celu zachowania wysokiej jako ci produkowanych urz dze . Utrzymuj cy si
od lat wysoki wska nik rozwoju technicznego i technologicznego, wynika z przyj tej filozofii
działania firmy, nakierowanej na stały rozwój, pozwalaj cy utrzymywa
wiatowe standardy
techniczne i technologiczne, powoduj c w konsekwencji wysok konkurencyjno Spółki.
Zdobyta przez wiele lat działalno ci ZPUE S.A., wiedza z zakresu pomiaru i kontroli kosztów
wytwarzania produkowanych urz dze , zarz dzania produkcj oraz zapotrzebowania na poszczególne
wyroby w energetyce oraz u indywidualnych inwestorów, pozwala optymistycznie patrze
w przyszło . Nowe rozwi zania technologiczne i produkcyjne, stwarzaj szans dalszego
dynamicznego rozwoju, a posiadany potencjał produkcyjny oraz wieloletnie do wiadczenie, b d
w przyszło ci dalej tworzy pot g 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 poza jego granicami. Rozwój krajowego rynku
elektroenergetycznego oraz regularne zwi kszanie eksportu, to czynniki, które zapewni Spółce
długoletni sukces. W przyszło ci Zarz d ZPUE S.A., doło y stara , aby umacnia pozycj Spółki
na rynku oraz przyczynia si do wzrostu rynkowej warto ci jej akcji.
ycz c Pa stwu przyjemnej lektury Raportu Rocznego za 2007 rok,
pozostaj z powa aniem
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