
Warszawa, 23 sierpnia 2010 r. 
 
Szanowni Państwo,          
Akcjonariusze APLISENS S.A. 
 
Przekazuję w Państwa ręce kolejny raport z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS, za I 
półrocze 2010. 
 
Okres ten był weryfikacją przyjętej na czas kryzysu strategii rozwoju Spółki APLISENS i Grupy 
Kapitałowej. Przyjęta na czas kryzysu polityka utrzymania, a nawet rozbudowywania mocy 
produkcyjnych Grupy znalazła swe potwierdzenie w wynikach za I półrocze 2010. 
 
Dzięki tej strategii, po przełamaniu globalnych trendów spadku popytu i ograniczania inwestycji, 
odnotowujemy dynamiczny wzrost naszych przychodów (o ponad 25% w stosunku do ubiegłego 
roku) i – co jeszcze bardziej cieszy – rekordowego stanu zamówień na produkty marki APLISENS. 
Najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowujemy na rynkach i w branżach, które najbardziej 
ucierpiały podczas kryzysu (rynki WNP – wzrost sprzedaży o niemal 80%, branża transportowa – 
wzrost sprzedaży o prawie 40%), kontynuujemy dynamiczny wzrost naszej obecności na rynkach 
Unii Europejskiej (ponad 60%-owy przyrost sprzedaży), potwierdzony uruchomieniem we Francji 
dystrybucyjnej spółki zależnej, APLISENS France, która z powodzeniem podjęła swoją działalność 
operacyjną. Pomyślnie rozwija się założona w 2008 roku w Niemczech spółka dystrybucyjna 
APLISENS GmbH. 
 
Przyrost przychodów w omawianym półroczu przełożył się na zwiększenie półrocznego wyniku netto 
Grupy z 2,0 mln PLN w 2009 roku do 3,5 mln PLN w roku 2010. 
 
W II kwartale 2010 APLISENS S.A. zakończył inwestycje rozbudowujące moce produkcyjne w 
głównym zakładzie Grupy w Warszawie. Inwestycje te pozwolą zwiększyć moce produkcyjne o ok. 
70% do końca 2010 roku.Kontynuowana jest restrukturyzacja spółki zależnej Controlmatica, której 
elementem jest unowocześnianie palety produktów tej spółki i stopniowe wdrażanie do produkcji 
nowych produktów. Pierwszym z tych produktów jest nowoczesny, nagrodzony na Targach 
Automatyki „AUTOMATICON” w Warszawie w 2010 roku, ustawnik pozycyjny APIS, którego 
sprzedaż rozpoczęła się w końcu 2009 roku. 
 
Podsumowując – możemy powiedzieć, że Grupa APLISENS przeszła przez kryzys z obronną ręką, 
pomimo spadku produkcji i sprzedaży w 2009 roku potrafiliśmy zwiększyć nasz udział w głównych 
rynkach i przygotować podstawy pod dalszy wzrost sprzedaży. 
 
Linia rozwoju zaprezentowana akcjonariuszom w prospekcie emisyjnym i kolejnych raportach 
okresowych będzie kontynuowana. W najbliższym czasie rozbudujemy nasze moce logistyczno-
serwisowe w naszej spółce w Moskwie. 
 
Pozytywny rozwój Grupy APLISENS znajduje potwierdzenie w uznaniu inwestorów, kurs spółki od 
czasu emisji wzrósł o ponad 50%, spółka jest dostrzegana i pozytywnie oceniana w raportach 
analityków i pojawiających się artykułach w prasie fachowej. 

 
Zarząd APLISENS S.A. – dostrzegając ryzyka ponownego spowolnienia gospodarczego i 
umocnienia złotówki, co wpływa na zmniejszenie konkurencyjności produktów APLISENS zarówno 
na rynkach eksportowych jak i w kraju – jest przekonany, że przyjęta strategia pozwoli na 
kontynuowanie dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej APLISENS i systematyczną poprawę jej 
wyników finansowych. 
 
Dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane zaufanie i wyrażam przekonanie, że również 
przyszły rozwój APLISENS S. A. i Grupy Kapitałowej przyniesie im satysfakcję z tej inwestycji. 
 
          
Prezes Zarządu 
Adam Żurawski 


