LIST PREZESA ZARZĄDU ZUE S.A.
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność oddać do Państwa rąk skonsolidowany raport roczny Grupy ZUE za 2011 rok będący pierwszym pełnym rokiem notowań ZUE S.A. na warszawskiej giełdzie.
Był to rok dla nas wyjątkowy także pod innymi względami. Z jednej strony był to okres pełen
rynkowych niespodzianek, jeśli chodzi o koszty, sytuację ekonomiczną w Polsce i Europie, kursy
walut. Z drugiej strony – był to rok, w którym pokazaliśmy, że skutecznie potrafimy radzić sobie z
wyzwaniami, i osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe – nasze przychody wzrosły o 34%, a zysk
netto był wyższy o 26%. W efekcie umocniliśmy naszą pozycję rynkową – nasze udziały w rynku
infrastruktury miejskiej sięgają dziś ok. 50%, a w rynku infrastruktury kolejowej – ok. 10%.
W 2011 roku prowadziliśmy też działania mające na celu większą integrację spółek z naszej grupy –
ZUE S.A., Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. oraz przejętego w 2010 roku
Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.. Efekty to sprawniejszy przepływ
informacji i optymalizacja kosztów oraz lepsza współpraca spółek w ramach Grupy, co jest dobrym
punktem wyjścia do sprostania wyzwaniom 2012 roku.
Jednocześnie wykazaliśmy się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu nowych zleceń, i w 2012 rok
weszliśmy z solidnym portfelem zamówień na lata 2012-2014, sięgającym ok. 1 mld zł. Wśród
pozyskanych w 2011 roku kontraktów są tak sztandarowe jak budowa zajezdni tramwajowej Franowo
w Poznaniu, przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (tzw. PST), czy
przebudowa infrastruktury stacji Katowice.
W 2012 roku chcemy skoncentrować się na wykorzystaniu możliwości rynkowych, jakie stwarzają
dobre perspektywy rozwoju rynku infrastruktury tramwajowej i kolejowej – szacowane na ten rok
wydatki inwestycyjne w tych sektorach to odpowiednio 1 mld zł i 6 mld zł. Podejmujemy też działania
mające na celu zwiększenie przychodów Grupy ZUE z rynku energetycznego, którego perspektywy
również oceniamy pozytywnie.
Rok 2012 będzie więc dla Grupy ZUE kolejnym rokiem intensywnego rozwoju i realizacji ambitnych
zamierzeń. Chcemy aktywnie wykorzystywać możliwości rynkowe, umacniając naszą rynkową pozycję
i budując wartość Grupy dla jej Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,
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