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rok 2009 minqł pod znakiem Urnacniania pofycji APLisEN5 na rynku, rozbudowy grupy kap]ta|owej oraz
przelomowYch zmian właścicieIskich' W Wyniku ofeńy pub]icfnej prfeprowadzonej na Giełdfie PapieróW
Wańościowych w Warszawie w maju Ubje'łego roku ApIisen5 pozyskał ok. 13,5 m]n fł 

'otóWki 
na da|szy .ofwój

organicfny' Wraf z debiutem spótki na warszawskim parkiecie stanę]]śmy Wsfyscy prfed nowymi Wvzwaniami'

We W,'eśniu 2008 roku Grupa powiększY|a się o nowy podmiot, controImatica zAP PNEFAL, firmĘ z WieIo|etnim
dośWiadcfeniem w branżY automatyki przemysiowej' Pod koniec 2oo8 roku prfeję|iśmy pelnq kontrolę nad spółkq
fa|eżną osK produkującą Urfqdzen]a iczęści fe sta|i kwasooclpornej' W ubiegtym r:ouu zarzqd spółki Ap]isens
kontynuował prace fwiqfane z integracją Wsfystkich podmiotów Grupy oraz icil optyma||facjq organizacyjnĘ i
kosztowq' ca' cza5 prowadzone sq poszukiwania ko|ejnych firnr których prfejęcie umożliwi daIszy rozwój GrupY'

Ważnym aspektem pracy Zarządu stało się sprostanie ocfekiwanjom staWianym prfez grono akcjonariuszy. Ze
sfcze8ó|nym faan8ażowaniern podeszIiśmy do fagadnienja prfestrze8ania przez spó|kę zasad Ładu
Korporacyjnego' Powołano komitet ds' audytu' Zobowiqzanie do transparentności a także równego dostępu do
informacji stało się prior\,tetem farządu w budowaniu re|acjiz akcjona|jusfam]'

W ubiegłYm roku, pon]imo pogarsfajqcej siq kon]unktury 8ospodarcfej, Grupa Kapitałowa ApIisens
koncentrowata się na umacnianiu swojej pozycji rynkowej w dotychcfa.oWYch obszarach dzlalaInoscl' ti. w
obszarze eIementóW pomiarowych (prfetworników c]śnienia i temperatury oraz sond 8|ęboLości poz|omu
paIiwa) oraz Wkroczyła w nowy perspektywicfnY se8ment rynku, jakim jest rynek e]ernentóW Wvkonawczvch. W
2009 roku wprowadzi|iśmy na rynek pierwsze urfqdzenie f segmentu e|ementóW wykonaw.zych u'tawnik
pofycyjny Rofwojowi sprzedaży na rynku po|skim towa|zyszyła wfmożona aktywność na rynkach fagranicznych,
sfcze8ó|nie w krajach Uńii Europejskiej, na których Grupa zanotowała nierna| 40 % owy wzrost sprfedaży' Tak
sjiny Wfrost wynikał z dz]ała|ności hand]owej na rynku niemieckim spółki za|eżnej APL|SENS GmbH. 2oo9 rok
przyniósł fdecydowane obnjźenje 5przedaży na rynkach krajów WNP. Na koniec 2o09 roku wanosc| sprfedaży do
krajów WNP Wyniosła 10,7 m|n zł, co stanowj spadek o 31% rdr.

lv]irno znacfącego spowo|nienia w branży 2oo9 rok przyniósł stabi|izację marŹy i zyskóW Grupy' Na koniec
8rudnia 2009 roku Grupa miała prawie 8,8 rn|n fł 5konso|ido\^/ane8o fysku operacyjnego, 7,o m| zł fysku netto
oraz 19,8 m|n fi dostępnej gotóWki. stabilna sytuacja finansowa oraz dobra pofycja konkurencyjna W kra]u iza
granicq stanowiq prfewagę spółki nad innyrni podmiotami W branży aL]tomatyki pru emysłowej'

Patrfąc na ub]egłoroczne dokonania jak i bieżqce perspektywy rofwoju firmy, Zarząd jest prfekonany, że
Ap|isens jest na dobrej drodze, aby zreaIizować ob]etnice strategiczne i finansowe składane akc]onariusfom w
cza.ie oIeńv pLo||.,,1ei'

W ocenie zarfądtJ 2010 rok przyniesje oŹywienie na więksfości rYnkóW na których dfiala Grupa' W bjeżacYm
roku będziemy koncentrować się na utrzymaniu tempa Wzrostu sprzedaży głównie na rynkach Unii Europejskiej.
DolożYmy starań, żebY wykorzystać bieżqcy rok do r€a|izacji zakiadanych ce|ów strategjcfnYch i umocnienia
pofYcji firmy W branźy.
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