Włoszczowa, dnia 21 marca 2014 r.
Szanowni Państwo!
w imieniu Zarządu ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie mam przyjemność przekazać Państwu sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2013, będące podsumowaniem wyników finansowych oraz
najważniejszych wydarzeń dla Grupy, mających miejsce w minionym roku.
Realizując przyjętą w latach ubiegłych strategię budowy stabilnego i nowoczesnego holdingu o standardach
światowych, realizowanej w szczególności poprzez budowę pozycji wiodącego europejskiego producenta
urządzeń do przesyłu energii elektrycznej średnich i niskich napięć oraz tworzenie silnej sieci handlowej
w Europie.
Intensyfikacja działań w tym zakresie, podejmowanych na rynku krajowym spowodowała dalsze umocnienie
pozycji
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transformatorowych i rozdzielnicach średniego napięcia oraz urządzeniach przeznaczonych do budowy
inteligentnych sieci dystrybucyjnych – „smart grid”.
O słuszności obranego przez Grupę kierunku działania świadczą wyniki finansowe osiągnięte w roku 2013, które
wykazują tendencję wzrostową w porównaniu z poprzednimi latami.
Niewątpliwie wzrostowi wyników finansowych sprzyjała kontynuowana przez Grupę w roku 2013 polityka
minimalizowania skutków sezonowości produkcji, która w powiązaniu z realizowaną w omawianym okresie
polityką ciągłej poprawy efektywności i optymalizacji procesów produkcji, przełożyła się tak na wzrost
przychodów ze sprzedaży jak i samego wyniku finansowego netto.
Wypełnienie założeń przyjętej strategii działania byłoby utrudnione bez realizacji zadań inwestycyjnych,
z których w roku 2013 szczególny nacisk został położony na rozwój i rozbudowę infrastruktury produkcyjnej
w celu zwiększenia efektywności produkcji. Spośród inwestycji realizowanych w roku sprawozdawczym do
najistotniejszych należy zaliczyć budowę nowej betoniarni wraz z halą produkcyjną i linią technologiczną do
wytwarzania standardowych obudów betonowych, rozbudowę hali suwnic oraz zakup środków transportu
ciężkiego- specjalistycznego.
Grupa Kapitałowa kierując się w swych działaniach zamiarem zapewnienia długoterminowej przewagi
konkurencyjnej planuje w kolejnych okresach intensywne inwestycje obejmujące, w szczególności rozbudowę
i modernizację parku maszynowego oraz prace badawczo – rozwojowe.
Miniony rok 2013 to również okres gruntownych zmian w zakresie przebudowy struktury samej Grupy
Kapitałowej, zmierzających do usprawnienia jej organizacji. Wskazanym zamianom towarzyszyły również
działania nakierowane na dalszą rozbudowę Grupy Kapitałowej, spośród których na pierwszy plan wysuwają się
negocjacje prowadzone z Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku w zakresie nabycia jej spółek zależnych
Energa-Operator Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Energetyki
„ELEKTROINSTAL” sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, zwieńczone podpisaniem umów sprzedaży udziałów
w lutym 2014 roku.
Przyjęta strategia działania w zakresie modernizacji i rozbudowy Grupy Kapitałowej przyczyni się w najbliższej
przyszłości, do eliminowania ograniczeń związanych z dostępem do rynku pracy i możliwości pozyskania
wykwalifikowanej kadry technicznej, a poprzez efekt synergii, w wielu dziedzinach funkcjonowania grupy,
pozwoli na dywersyfikacje wyników.

Przywołując powyższe okoliczności, z zadowoleniem i satysfakcją prezentujemy Państwu wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2013. 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 do 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.
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