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Wysogotowo, 06 kwietnia 2018 roku 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Akcjonariusze, 

 

 

rok 2017 był dla naszej spółki okresem wytężonej pracy zarówno w obszarze produkcji stolarki otworowej, jak również 

w segmencie kontraktów budowalnych. Obniżenie przychodów ze sprzedaży rok do roku było efektem spadku 

odnotowanego w segmencie usług budowalnych, co jest rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii przez naszą 

Spółkę, polegającej na selektywnym doborze realizowanych kontraktów, nakierunkowanym na unikanie zaangażowania 

w kontrakty cechujące się podwyższonym ryzykiem. 

Pozytywnie oceniamy, przede wszystkim, efekt realizowanej strategii, w sytuacji w której pomimo spadku przychodów 

ze sprzedaży w ujęciu jednostkowym o 26%, zysk netto uległ zwiększeniu o 20% w ostatnim roku obrotowym, 

w porównaniu do 2016 roku. 

Co nas niezmiernie cieszy, to zakończony w ostatnim miesiącu ponad dwuletni okres starań o pozyskanie kontraktu 

o strategicznym znaczeniu dla naszej Spółki, który w znaczący sposób będzie wpływał pozytywnie na wyniki 

finansowe w nadchodzących latach. Z końcem marca nasza spółka celowa (SPC-2 Sp. z o.o.), powołana na potrzeby 

niniejszego kontraktu,  podpisała, jako członek konsorcjum, wspólnie m.in. z Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. 

umowę ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu 

ERTMS/GSM-R. Wartość projektu przypadająca na naszą spółkę zależną wynosi 720,5 mln zł netto a okres realizacji 

wynosi ponad 5 lat. 

W 2018 roku 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. 

 

 

 
                Tadeusz Andrzejak 
                    Prezes Zarządu 

 

 

 


