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Szanowni Państwo, 
 

Na samym początku, chciałabym podziękować Radzie Nadzorczej za obdarzenie  
mnie zaufaniem i powierzenie z dniem 1 stycznia 2020 roku stanowiska Prezesa Zarządu 
 ASM Group S.A.  
 

Prezentuję Państwu Raport Roczny ASM Group S.A. oraz skonsolidowany Raport Roczny Grupy 
Kapitałowej ASM za rok 2019 wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku.  

Wielokrotnie mogłam się przekonać, że sukces Grupy ASM zależy przede wszystkim od ludzi ją 
tworzących – ich zdolności do radzenia sobie w trudnych okolicznościach, umiejętności elastycznego 
reagowania i podejmowania właściwych decyzji. 

Za nami szczególny, bardzo trudny i wymagający rok, w którym zdecydowano  
o zamknięciu nierentownych spółek z grupy niemieckiej, trwały prace ukierunkowane na 
optymalizację ponoszonych kosztów i restrukturyzację całej Grupy Vertikom w celu zapewniania 
stabilizacji finansowej tego podmiotu. 

Przedmiotowe działania okazały się jednak niewystarczające, w konsekwencji czego  
ASM Group podjął decyzje o wsparciu finansowym niemieckiego aktywa. W trakcie roku 2019 
dwukrotnie dofinansowaliśmy Vertikom, wierząc w długofalowy potencjał tego podmiotu. 

Równocześnie, odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki Spółek działających na rynku polskim oraz 
włoskim. Stabilny i satysfakcjonujący wzrost na tych rynkach daje podstawę Grupie Kapitałowej ASM 
do rozwoju i budowy silnej pozycji w Europie.  

Początek 2020 roku przyniósł nowe wyzwanie w postaci epidemii wirusa COVID-19. 
W Grupie ASM podjęte zostały działania mające na celu łagodzenie potencjalnych skutków 
koronawirusa. W chwili obecnej trudno jednak jest przewidzieć kierunki dalszego rozwoju pandemii 
oraz oszacować gospodarcze skutki tego zjawiska dla wyników Grupy ASM. 

      Z tego miejsca chciałabym podziękować managerom zarządzającym i wszystkim pracownikom 
spółek z Grupy Kapitałowej za zaangażowanie i ciężką pracę w roku 2019, jak i w ostatnim trudnym 
dla nas wszystkich okresie. 

W kolejnych latach zamierzamy wykorzystywać dostępne zasoby oraz podnosić efektywność 
operacyjną i finansową prowadzonej działalności we wszystkich obszarach geograficznych oraz 
liniach biznesowych co pozwoli wzmocnić pozycję Grupy ASM w przyszłości. 

W imieniu Zarządu ASM Group, dziękuję wszystkim naszym Partnerom w biznesie za wspólny 
rok, Radzie Nadzorczej za wsparcie i zaangażowanie w realizowane projekty oraz akcjonariuszom - 
za zaufanie, jakim nas obdarzają.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Dorota Kenny - Prezes Zarządu ASM GROUP S.A. 


