Włoszczowa, dnia 21 marca 2016 r.
Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu Spółki ZPUE S.A. mam przyjemność przekazać Państwu sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej za rok 2015, będące podsumowaniem wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń
dla Grupy, mających miejsce w minionym roku.
Grupa ZPUE kontynuując przyjętą w latach ubiegłych strategię

skupiła się w minionym roku na

wykorzystaniu efektów wynikających z wypracowanej przez lata pozycji lidera na rynku krajowym w sieciach
dystrybucyjnych oraz na wzmocnieniu udziału w rynkach przemysłowych i eksporcie.

W najważniejszych

segmentach wyrobów, tj. kontenerowych stacjach transformatorowych, rozdzielnicach średniego napięcia i
aparaturze łączeniowej SN, Grupa realizowała politykę rentownego wzrostu przychodów szczególnie poprzez
uatrakcyjnienie oferty wartościami dodanymi dla klienta. Produkty „inteligentne”, czyli wzbogacone o elementy
elektroniki pozwalającej monitorować i zarządzać pracą urządzeń stworzyły wartość dodaną, która szczególnie
na rynkach krajowych przełożyła się na pozytywne wyniki Grupy. Dywersyfikacja portfela produktowego
przyczyniła się do zwiększenia przychodów z nowych obszarów na rynku krajowym w tym przemysłu, kolei i
energetyki w projektach dedykowanych dla GPZ w sektorze „primary-distribution”. Dodatkowym elementem
przewagi konkurencyjnej była rozwijająca się dynamicznie także w roku 2015 realizacja projektów branży
elektrycznej pod klucz.
Utrzymująca się stagnacja na rynkach Europy Zachodniej i niekorzystna sytuacja w relacjach polsko –
rosyjskich była z drugiej strony elementem motywującym do kontynuacji polityki doskonałości operacyjnej,
która była jedyną drogą do utrzymania udziałów eksportowych. Pojawiły się także nowe - ciekawe kierunki
rozwoju eksportu, rokujące dobrze na kolejne lata działalności.
Wyniki finansowe osiągnięte w roku 2015 wskazują, że mamy za sobą kolejny rok ekspansji rynkowej,
uwieńczony rekordowymi przychodami i uzyskaniem prezentowanego wyniku finansowego netto na poziomie
wyróżniającym się na tle branży.
Realizacja planów i rozwój Grupy ściśle skorelowane są z realizacją zadań inwestycyjnych i planów
badawczo-rozwojowych. Rok 2015 to ciągła praca nad rozwojem technologii produkcji i rozbudowa
infrastruktury w dotychczasowych i nowych lokalizacjach . Zakup spółek Energa-Operator Produkcja sp. z o.o.
z siedzibą w Kaliszu (obecnie ZPUE EOP sp. z o.o.) i zakładem produkcyjnym w Koszalinie oraz
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Energetyki „ELEKTROINSTAL” sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu (obecnie
ZPUE Elektroinstal sp. z o.o.) od Grupy ENERGA, został przełożony w roku 2015 na większe moce
produkcyjne oraz lepszą dostępność produktów dla docelowego klienta.
Realizacja projektów badawczo- rozwojowych w roku 2015 pozwoliła na wprowadzenie z sukcesem nowych
rozwiązań w zakresie napowietrznej i wnętrzowej aparatury łączeniowej SN. Produkty takie jak: napowietrzny
reklozer THO-RC27 - kluczowy element projektów automatyzacji sieci energetycznych czy małogabarytowe
rozdzielnice typu TPM- Kompakt oraz typoszereg stacji i złącz kablowych dedykowane do projektów „smartgrid”, to elementy stawiające Grupę ZPUE na czele firm innowacyjnych branży energetycznej, równorzędnego
konkurenta dla koncernów zachodnich.
Nowe technologie i nowe produkty pozwalają Grupie pozytywnie patrzeć w przyszłość, a zdobyte
doświadczenia na nowych rynkach pozwalają prognozować ich dynamiczny rozwój w kolejnych latach.

Przywołując powyższe okoliczności, kolejny już raz z zadowoleniem i satysfakcją prezentujemy Państwu
wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2015. 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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