
 

Szanowni Akcjonariusze, 

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

z działalności Spółki za rok 2015. 

W minionym roku odnotowaliśmy kilkuprocentowy spadek przychodów, spowodowany głównie 

mniejszą sprzedażą krajową. Aby sprostać rosnącej konkurencji na rynku, w drugiej połowie roku 

rozszerzyliśmy ofertę produktową Spółki o nowe, bardziej zaawansowane technicznie konstrukcje 

zaworów, o dużym potencjale rynkowym. Opracowaliśmy także nowy cennik wyrobów, który został 

wprowadzony w I kwartale 2016 r. W ocenie Zarządu działania te powinny przynieść wymierne efekty 

w bieżącym roku i zwiększyć konkurencyjność armatury produkowanej przez „POLNA” S.A. Duże 

nadzieje pokładamy również w rozwoju sprzedaży eksportowej na nowe rynki zbytu, zwłaszcza do 

krajów Zatoki Perskiej. Z myślą o tych rynkach rozpoczęliśmy starania o uzyskanie stosownych 

certyfikatów na nasze produkty, m.in. ASME i API.  

W roku 2015 ukończyliśmy prace termomodernizacyjne przy budynkach Spółki i rozpoczęliśmy 

modernizację parku maszynowego. W marcu 2015 r., zgodnie z planem, nastąpiło uruchomienie 

nowoczesnej, zautomatyzowanej stacji do odbioru zaworów. Wraz z towarzyszącymi jej urządzeniami 

(m.in. suwnica) była to inwestycja rzędu 1,2 mln zł. W czerwcu 2015 r. podpisaliśmy umowę na 

dostawę 5-cio osiowego centrum obróbczego o wartości blisko 600 tys. euro, z terminem realizacji  

w I kwartale 2016 r. Oddanie do użytku ww. centrum zapewni skrócenie terminów realizacji 

zamówień, jak również wzrost jakości i dokładności wykonania kluczowych wyrobów Spółki. 

W minionym roku podjęliśmy również próbę akwizycji spółki, której zakres kompetencji technicznych 

i asortyment wytwarzanych urządzeń są w pełni komplementarne do zakresu działalności „POLNA” 

S.A. W dniu 8 maja 2015 r. złożyliśmy odpowiedź na zaproszenie Ministra Skarbu Państwa do 

negocjacji w sprawie nabycia pakietu 85% udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W dalszych etapach procesu prywatyzacji, po złożeniu oferty 

wiążącej zakupu udziałów Instytutu, „POLNA” S.A. uzyskała wyłączność negocjacyjną. W naszej 

ocenie wszechstronna współpraca oraz połączenie potencjału obu spółek gwarantowałoby uzyskanie 

efektu synergii, umożliwiło wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i skuteczne wdrożenie 

nowych technologii. Jednakże termin przyznanej wyłączności negocjacyjnej upłynął w dniu 

29.02.2016 r., a Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zakończeniu 

procesu prywatyzacji ww. Instytutu bez rozstrzygnięcia.  

Rok 2016 rozpoczynamy w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej i z determinacją do dalszych 

działań zmierzających do umocnienia pozycji Spółki na rynku. Priorytetem będzie wzrost 

konkurencyjności naszych wyrobów i elastyczne reagowanie na potrzeby naszych Klientów.  

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

w roku 2015 pragnę serdecznie podziękować Akcjonariuszom i Kontrahentom za okazywane nam 

zaufanie. Dziękuję również Pracownikom Spółki za ich zaangażowanie w realizację powierzonych 

zadań. 
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