Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

W imieniu Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA
z prawdziwą przyjemnością przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny podsumowujący wyniki
i dokonania w 2015 roku.
We współczesnych czasach, w których warunki zarządzania biznesem stają się coraz
trudniejsze, przychodzą mi namyśl słowa starego chińskiego powiedzenia – „obyś żył w ciekawych
czasach”, które odzwierciedlają aktualną sytuację zarówno na krajowym jak i na światowych rynkach.
Stojąc u progu 2015 roku nikt nie spodziewał się skali wyzwań, przed którymi stanie gospodarka.
Funkcjonowanie w tak niestabilnym otoczeniu, zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym
szybko weryfikuje przygotowanie firm do podejmowanych przez nie wyzwań. Z całą pewnością Grupa
Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA zdała ten egzamin na piątkę. Podsumowanie 2015 roku zbiega się
również z zakończeniem i bilansem wyników strategii wyznaczonej na lata 2012-2015. Grupa
Kapitałowa sukcesywnie zwiększała swój potencjał poprzez unowocześnienie oraz efektywne
wykorzystanie posiadanych zasobów, dywersyfikując działalność, wprowadzając na rynek nowe
konkurencyjne

produkty

oraz

rozbudowując

kompetencje

w

obszarach

wykonawstwa

elektroenergetycznego oraz generalnego wykonawstwa. Ten niewątpliwy sukces w dużej mierze
zawdzięczamy tym wszystkim, którzy trzy lata temu dali wiarę w sukces Grupy Kapitałowej
i przyczynili się do niego ciężką, konsekwentną pracą.
Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA mając silne fundamenty skutecznie dostosowała się
do wspominanych zmian rynkowych, stabilizując swoją pozycję na rynku, czego dowodem są wyniki
osiągnięte w ubiegłym roku.
Ostatecznie Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA zakończyła 2015 rok przychodami netto
ze sprzedaży na poziomie 1 243 mln złotych, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku,
natomiast wypracowany zysk netto wyniósł 50 mln złotych.
Jestem przekonany, że dla nas wszystkich jest to ważny sygnał świadczący o ugruntowanej
sytuacji Grupy Kapitałowej, czego potwierdzeniem jest stabilna wartość akcji ELEKTROBUDOWY SA
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z przyjętą polityką dywidend, Zarząd
ELEKTROBUDOWY SA rekomenduje wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy za 2015 rok.
Budowa silnej i stabilnej Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA, jako marki rozpoznawalnej
na całym świecie, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie,
w którym funkcjonujemy, czego dowodem jest obecność od 5 lat w inicjatywie Global Compact.
Grupa Kapitałowa corocznie z satysfakcją wypełnia ciążące na niej obowiązki członkowskie.
Wieloletnie zaangażowanie Grupy Kapitałowej w kwestie środowiskowe, społeczne, etyczne

i te dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dowodzi nieprzerwana od 2009 roku
obecność ELEKTROBUDOWY SA w najbardziej prestiżowym rankingu Spółek odpowiedzialnych
społecznie - Respect Index. Świadczy to o naszym permanentnym i strategicznym podejściu do tych
kwestii.
Skala zmian aktualnie zachodzących w organizacji wymaga systemowego, wzajemnego
wsparcia wewnętrznego oraz dużego nakładu pracy. Zmieniamy kulturę Grupy Kapitałowej,
promujemy kreatywność, upraszczamy procedury i procesy. Od naszych współpracowników
oczekujemy pełnego zaangażowania, by móc nadal zmieniać Grupę Kapitałową ELEKTROBUDOWA SA
od środka, wzmacniając proces ciągłej modernizacji.
Osiągnięcia Grupy Kapitałowej w minionym roku to zasługa nas wszystkich. Bez naszej
wiedzy, kreatywności i zaangażowania te sukcesy oraz dynamiczny rozwój nie byłyby możliwe.
Wyrazy szacunku oraz podziękowania za wsparcie dla wszelkich działań prowadzonych przez
Grupę Kapitałową składam naszym Akcjonariuszom. Dziękuję naszym klientom i partnerom
handlowym za owocną współpracę, wieloletnie zaufanie, którym nas obdarzają oraz za lojalność
wobec marki ELEKTROBUDOWA SA.
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