Szanowni Państwo,

Miniony rok był wyjątkowy dla Grupy ZUE. Przejęcie Przedsiębiorstwa
Robót

Komunikacyjnych

w

Krakowie

S.A.

(PRK),

a

następnie

przeprowadzona z sukcesem oferta publiczna, oraz debiut na GPW to
kamienie milowe w rozwoju Grupy.
W efekcie wkraczamy w 2011 rok jako jeden z czołowych podmiotów
działających na polskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej. Nasza pozycja
na rynku i doświadczenie, w połączeniu z wydatkami planowanymi na inwestycje infrastrukturalne w Polsce
sprawiają, że Grupa Kapitałowa ZUE ma przed sobą szerokie możliwości rozwoju. Dzięki pozyskaniu poprzez
ofertę publiczną akcji środków w wysokości blisko 90 mln PLN już dziś aktywnie wykorzystujemy te możliwości i
pozyskujemy coraz większe zadania. Widoczne to było już w kontraktach podpisywanych w ubiegłym roku.
Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę ZUE w 2010 roku uważam za satysfakcjonujące. Potwierdzają one
mocne fundamenty i rosnącą pozycję przetargową Grupy ZUE. Gdyby nie wystąpiła niezależna od nas sytuacja
przesunięcia rozstrzygnięć nowych umów, w pełni wypełnilibyśmy założone prognozy finansowe.
W 2011 roku zamierzamy kontynuować proces rozwoju wzajemnej współpracy w ramach rozszerzonej Grupy.
Będzie to także rok dalszego wzrostu wyników Grupy ZUE – podtrzymaliśmy ogłoszoną w czasie oferty publicznej
prognozę osiągnięcia przychodów ze sprzedaży w wysokości ponad 460 mln zł oraz zysku netto sięgającego 30,6
mln PLN.
Podstawę do optymizmu daje nam wysoki, sięgający blisko 800 mln PLN, portfel zamówień oraz skuteczne
pozyskiwanie kolejnych kontraktów.
Konsekwentnie wypełniamy również zadeklarowane w czasie oferty publicznej cele emisji. W listopadzie 2010
roku dokonaliśmy częściowej spłaty kredytu na zakup akcji PRK w kwocie 35 mln PLN. Realizujemy założony
program inwestycyjny, obejmujący zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego i kolejowego, oraz inwestycje w
systemy informatyczne. Realizacja planowanych inwestycji przełoży się na zwiększenie efektywności i wydajności
pracy wykorzystywanych przez naszą Grupę zasobów, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, dzięki
zwiększeniu skuteczności wszystkich procesów biznesowych w ramach Grupy.
Rok 2011 będzie więc dla Grupy ZUE kolejnym rokiem intensywnego rozwoju i realizacji ambitnych zamierzeń.
Zamierzamy aktywnie wykorzystywać możliwości rynkowe, umacniając naszą rynkową pozycję i budując wartość
Grupy dla jej Akcjonariuszy.
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