
        Rusiec, dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

Pismo Wiceprezesów Zarządu Pamapol S.A. do Akcjonariuszy 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Pamapol S.A. przedstawiamy Państwu Sprawozdanie z działalności Pamapol S.A.  

i Grupy Kapitałowej Pamapol obejmujące okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Niniejszy Raport stanowi analizę i opis dokonań Pamapol S.A. (Emitent, Spółka) jak i Grupy Kapitałowej 

Pamapol (Grupa Pamapol, Grupa) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, zawierający 

podsumowanie działalności w powyższym okresie sprawozdawczym. 

 

W 2018 r. Spółki Grupy Pamapol kontynuowały podjęte w poprzednim roku działania ukierunkowane 

na poprawę rentowności prowadzonej działalności, w szczególności obejmujące automatyzację 

procesów produkcyjnych, ograniczenie kosztów składu zewnętrznego, zwiększenie wydajności, 

optymalizację kosztów stałych i rozwój portfolio produktów oraz poprawę parametrów operacyjnych.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany osobowe w poszczególnych Spółkach Grupy, 

dotyczące osób zarządzających. 

Efektywność kosztowa i operacyjna będzie decydować o trwałości przewag konkurencyjnych w branży. 

Obecne Zarządy Spółek zapoczątkowały inicjatywy, które mają doprowadzić do obniżenia poziomu 

kosztów i zwiększenia marżowości, mając świadomość iż tak jak w polskiej gospodarce nie uniknie się 

w przyszłości dalszej presji dotyczącej wzrostu wynagrodzeń jak i wzrostu kosztów energii. Grupa 

świadoma celów w nadchodzących miesiącach, dostosowuje działania do wymagań zarówno 

nabywców, jak i specyfiki strony podażowej.   

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2019 r. ma przyczynić się do zwiększania efektywności 

produkcji oraz dostosowania oferty produktowej i współpracy z kontrahentami tak aby zwiększać 

rentowność produktów i usług. Wierzymy, że działania w tym zakresie wpłyną długofalowo na poprawę 

osiąganych wyników finansowych. 

Powodzenie programu zależy m.in. od stabilności pod względem finansowym. Ufamy, iż wypracowując 

z bankami formy dostępu do linii kredytowych i gwarancyjnych będziemy mogli zrealizować planowane 

działania. 

 



W imieniu Zarządu pragniemy podziękować za zaufanie naszym Akcjonariuszom, naszym Klientom, 

Radzie Nadzorczej, Pracownikom oraz Wszystkim, którzy wspierają nasze działania i którzy wnoszą 

wkład w rozwój Spółki i Grupy Pamapol.  

Przed nami wiele wyzwań i trudu w dążeniu do założonych celów. Wierzymy, że uda nam się je 

osiągnąć, mając na uwadze iż stabilny rozwój i wzrost wartości Spółki i Grupy dla Akcjonariuszy jest 

naszym priorytetem. 

 

  Z poważaniem, 

 

Krzysztof Półgrabia 

Wiceprezes Zarządu 

 

Igor Fortuna 

Wiceprezes Zarządu 

 

 


