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List Prezesa Zarządu OPTeam S.A. 

 

Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce raport roczny, przedstawiający wyniki finansowe oraz najważniejsze 
dokonania spółki OPTeam S.A. w roku 2019. 

Rok 2019 był kolejnym, w którym udało się poprawić wynik finansowy Spółki.  Skupiliśmy się na 
działaniach w dwóch kierunkach: wzmocnienie potencjału realizacyjnego w obszarze naszych 
dotychczasowych kluczowych kompetencji oraz pozyskanie do oferty atrakcyjnych rozwiązań 
rozszerzających możliwości działania naszych Klientów.  

W efekcie tych działań jesteśmy w stanie prowadzić większą ilość bardziej wymagających projektów 
i wdrażać bardziej złożone rozwiązania. Przynosi to skutki w postaci zdobywania nowych kontraktów, 
których przedmiotem jest dostawa newralgicznej infrastruktury informatycznej (w tym systemowej 
i aplikacyjnej), pozwalającej naszym Klientom na utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku. 
Jesteśmy obecni zarówno w instytucjach i uczelniach, dla których mamy w portfelu całą gamę 
własnych produktów, jak również, coraz mocniej, w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych, gdzie 
zawieramy umowy na budowę nowoczesnych systemów obsługi procesu produkcyjnego oraz innych 
skomplikowanych procesów biznesowych. 

W poprzednim roku zdecydowanie postawiliśmy na nasze własne wysokie kompetencje i chcemy tę 
strategię utrzymać w najbliższym czasie. Z zaufania jakim obdarzają nas Klienci czerpiemy pomysły na 
rozwój naszej oferty i nowe produkty. Kreujemy je śledząc również trendy światowe, na które staramy 
się odpowiednio do potencjału naszego rynku reagować. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to na 
dostarczanie coraz bardziej kluczowych – z punktu widzenia użytkowników – systemów, co przełoży 
się na wyższą marżowość dla OPTeam S.A. 

Miniony rok był także udany dla Spółki Polskie ePłatności, która poprzez rozwój organiczny oraz 
kolejne udane akwizycje znacznie wzmocniła swoją pozycję rynkową.  

W imieniu swoim i Zarządu pragnę podziękować naszemu zespołowi za całoroczny wysiłek 
a  Akcjonariuszom za zaufanie. 

Z wyrazami szacunku 
 
Tomasz Ostrowski, 
 
Prezes Zarządu OPTeam S.A. 

 


