
 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

W imieniu Zarządu Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. przedstawiam Państwu sprawozdanie 

z działalności Spółki za rok 2012. 

W roku 2012 skupiliśmy się na poprawie efektywności we wszystkich obszarach działalności Spółki. 

Konsekwentna realizacja działań zainicjowanych w latach poprzednich przyniosła wymierne efekty 

ekonomiczne oraz poprawę wszystkich wskaźników rentowności i sprawności działania. Mimo 

widocznych oznak spowolnienia gospodarczego w drugiej połowie roku, na przestrzeni całego roku 

2012 nastąpił w „POLNEJ” S.A. wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług (o 11,4% r/r), przy 

czym zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 118,5%, w porównaniu do roku poprzedniego, a zysk 

netto o prawie 50%. Kolejny rok z rzędu wzrósł także eksport, którego udział w przychodach Spółki 

przekroczył 36%. 

Prowadziliśmy również działania mające na celu umocnienie pozycji Zakładów Automatyki „POLNA” 

S.A. na rynku i utrwalenie wizerunku Spółki jako rzetelnego partnera w zakresie dostaw armatury 

przemysłowej. Doskonaląc planowanie produkcji i usprawniając procesy logistyczne skróciliśmy czas 

realizacji zamówień oraz poprawiliśmy terminowość dostaw naszych wyrobów. W tych obszarach 

stawiamy sobie ambitne cele także na obecny rok i lata następne.  

22 maja 2012 r. nastąpiło zarejestrowanie przez sąd obniżenia kapitału zakładowego w wyniku 

umorzenia 472 130 sztuk akcji własnych Spółki nabytych w roku 2011. Realizując postanowienia 

uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przeprowadziliśmy kolejne skupy akcji własnych, w tym 

skup na podstawie wezwania publicznego. Łącznie w 2012 roku „POLNA” S.A. skupiła w celu 

umorzenia 697 255 akcji własnych o wartości nominalnej 2 649,6 tys. zł. Na ten cel wydatkowaliśmy 

9 810,4 tys. zł. Umorzenie nabytych akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału 

zakładowego przez właściwy sąd. 

Rok 2013 rozpoczynamy w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej i gotowości do podjęcia 

kolejnych wyzwań. Nasze priorytety na nadchodzący rok związane są z rozwojem Spółki, dalszym 

umacnianiem jej pozycji na rynku i rozszerzeniem oferowanego asortymentu produktowego. 

Planujemy także wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii, które zapewnią 

Zakładom Automatyki „POLNA” S.A. przewagę konkurencyjną na rynku armatury przemysłowej. 

Konsekwentnie będą również realizowane działania zmierzające do podnoszenia efektywności 

produkcji i wzrostu wyników finansowych Spółki. 

Przedkładając Państwu raport podsumowujący działalność Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. 

w roku 2012 serdecznie dziękuję Akcjonariuszom i Kontrahentom za okazywane nam zaufanie, 

a Pracownikom Spółki za ich zaangażowanie w realizację powierzonych zadań w minionym roku. 

 

Andrzej Piszcz 

Prezes Zarządu „POLNA” S.A. 

Przemyśl, dnia 20 marca 2013 r. 


