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KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
26 774 179,00 PLN wpłacony w całości

Wysogotowo, 11 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

Rok 2018 był dla naszej spółki okresem wytężonej pracy zarówno w obszarze produkcji stolarki otworowej, jak
również w segmencie kontraktów budowalnych. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły do poziomu
ponad 130 mln zł, osiągając dynamikę rok do roku na poziomie 28%.
Zwiększenie osiągniętych przez Grupę przychodów w porównaniu do 2017 roku wynikało przede wszystkim ze
stabilnego poziomu sprzedaży w stolarce okiennej, terminowej realizacji szeregu projektów budowlanych, a przede
wszystkim rozpoczęciu w II kwartale 2018 roku procesu realizacji kontraktu ERTMS/GSM-R, realizowanego przez
naszą spółkę zależną SPC-2. W 2018 roku przychody wypracowane z w/w projektu wyniosły niespełna 24 mln zł.
Największym wyzwaniem, z którym przyszło nam się zmierzyć w ostatnim roku obrotowym było zbudowanie silnej
bazy podwykonawców w segmencie usług budowlanych w kontekście dużej konkurencyjności na rynku wykonawców
w tej branży. Dzięki silnej pozycji rynkowej naszej Spółki, jak i posiadającej niebagatelne znaczenie, wiarygodności
finansowej, udało nam się nawiązać współpracę z grupą sprawdzonych partnerów biznesowych, gwarantujących
właściwą jakość i terminowość wykonywanych prac.
W 2019 r. nasza Spółka będzie koncentrować się na dalszym rozwoju działalności eksportowej w segmencie stolarki
otworowej oraz ofertowaniu i realizacji rentownych kontraktów w segmencie specjalistycznych robót budowalnych.
Chciałbym w tym miejscu podziękować za wysiłek i zaangażowanie Pracownikom i Współpracownikom naszej Spółki.
Osobne podziękowania kieruję do Akcjonariuszy oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Pozbud T&R S.A. za
okazane zaufanie oraz wsparcie.
Mam nadzieję, że najbliższy rok będzie dla Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. okresem dalszego umacniania
pozycji rynkowej oraz wzrostu świadomości naszej marki, jak również najwyższej jakości jaką za sobą niesie.
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