
Szanowni Państwo.

w związku z publikacją lvyników finansowych Grupy Kapitałowej Aplisens za 2010 rok chcie]ibyśmy
podzielić się z Panstwem naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi bieżących osiągnięć biznesowych Grupy,
pelspekt)Ąv jej rozwojll oraz szans i zagrożeń dla branży w kolejnych latach.

Zgodnie z oczekiwaniani Grupa APLISENS osiągnęła w 20] 0 roku znacŻący wzlost sprzedaży i zyskórv
oraz umocniła swoją pozJ'cję na strategicznych rynłaclr w kraju i za granicą Spżedaż Grupy osiągnęła
poziom 60 mln zł i rvzlosła o 32% r/r, największy _ niemal 90% Wzrcst osiągnęliśmy na rynkach WNP'
Za stlategicznie ważny uwaŹamy również wysoki wzrost sprzedaŻy na pelspektlvicznych rynkach Unii
Europejskiej (UE). Sprzedaż w krajach UE i pozostałych wzrosła w 2010 roku o prawie 40%. Dzięki
w}'sokiej dynamice wzrostu, udział eksportu w sprzedaży Grupy osiągnął w 2010 roku rliema] 48% i stale
rośnie.

W omawianym okresie Grupa umocniła swojąpozycję na kilku perspektywicznych rynkach
zagranicznych' Spółka za]eŹna Grupy' APLISENS GmbH' ponad dwukrotnie zwiększyła sprzedaŻ na
rynku niemieckim' Grupa zdobyła także kolejny przyczółek do dalszego rozrvoju w Europie Zachodniej:
w kwietniu 2010 roku powołano spólkę APLISENS France. Wyniki spółki liancuskiej sąznacznie
powyżej oczekiwan Zarządu' W 20l 1 roku p1anujemy da1szą ekspansję na rynki zagmniczne i powołanie
kolejnej spółki dystrybucyjnej wjednym z krajów Unii Europejskiej.

Pomino niekorzystneeo trendu umacniania się polskiej waluty i wztostu cen zaopatrzenia W niektóre
surowce i materiały, rentowność operacina Grupy pozostała na wysokim dla branży poziofiie20ya ptzy
zysku operacyjnynr rv \łysokości 12,0 mln zł' W 20l0 roku Grupa wypracorvała 9'7 ml zł zysku netto, co
stanowi wzrósł o prawie 40% r/r' stabilna s}1uacja finansowa oraz dobra pozycja konkulencyina w kraju
i za granicą stanorvią przervagę spółki nad innymi podmiotami rł'branży automatyki przemysłowej i
solidnąpodstawę do jej dalszego rozrvojtt.

Rok 20l0 był także rokiem kolejnych inwestycj i, w tym między innymi zakupu siedziby spółki za]eżnej
Grupy w Mosrw_ie (ok' 4 mln zł). zakupu nieruchollości. na której jest usytuowany wydzial produkcyjny
obróbki stali kwasoodpornej w Warszarvie IAPLISENS s.A.). W zakładzie w Warszawie dokonano
zakupu maszyn i urządzeń za l,8 mln zł zwiększając moce produkcyjne na 2011 rok o ok. 25%. W 2010
Ioku podjęta została także decyzja o zakupie i wdrożeniu nowego zintegrowanego systemu
informatycznego k]asy ERP. Jego ut'uclromienie nastąpi 1 stycz1ia 20l2 roku' w201 1-2012 Crupa
p1anuje kontynuację polityki inwestycyjnej' Zavąd Zakłada dostosowanie skali dalszych inwestycji
Grupy do potencjału rozwoju rynku i rvzrostu popytu na produkty firmy rł, kraju i ze granicą

Zdaniem Zalząd! 2011 lok polvinien przynieść kontynuację ożywienia na \\'iększości rynków, na których
działa Grupa' Zarząd ocŻekllje wysokiego tempa rozwoju Grupy na rynkach UE i pozostałych a także
dalszego oŻ$,ienia na rynkach WNP' Rynek krajowy polvinien utlz)'maó tempo wzrostu z 2010 roku. W
ocenie Zalządu Crupa Aplisens j est dobrze przygotowana do dalszego rozwoju lv branży w 20l I roku.
Zarząd dołoży starań, aby wyko.zystać bieŻący rok do lealizacji zakładanych ce]ów strategicznych i
umacniania poz1'cj i rł, br'anży.
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