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LIST 

PREZESA ZARZĄDU 

ELEKTROTIM S.A. 

ARIUSZA BOBERA 

 

DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2021 r. 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Zarządu ELEKTROTIM S.A. przekazuję Państwu Jednostkowy Raport Roczny 

ELEKTROTIM S.A. oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM 

za rok 2020.  

 
Rok 2020 przyniósł Spółce zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu oraz zmiany w Zarządzie 

Spółki. Do dnia 30.06.2020 roku funkcję tę pełnił Pan Andrzej Diakun, któremu w tym 

miejscu należą się szczególne podziękowania za ponad 21 lat pracy na rzecz rozwoju Spółki 

i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.  

 

Z dniem 01.08.2020 roku zostałem powołany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.  Każda zmiana personalna na takim szczeblu wiąże się 

z niepokojem. Zarówno dotyczy to firmy, jak i osoby, która do niej wkracza. Pomimo sporego 

doświadczenia w kierowaniu podobnymi organizacjami w branży potrzebowałem krótkiego 

okresu adaptacji. Dzisiaj stwierdzam, że spotkała mnie unikalna szansa pokierowania 

wyjątkową organizacją. To wspaniała inżynierska firma posiadająca swoją grupę lojalnych 

klientów, liczne referencje z nierzadko skomplikowanych realizacji, doskonałą kadrę i 

wszelkie elementy niezbędne do dalszego rozwoju. Nie możemy nie wykorzystać tej szansy.  

 

Spółka posiada opracowaną i wdrożoną „Naszą Strategię ELEKTROTIM 2019-2022”. Cyfry 

zaczerpnięte ze Strategii zaprezentowaliśmy w prognozie na rok 2020. To dojrzałe 

opracowanie, które po niewielkim dopracowaniu i kilku modyfikacjach będziemy nadal 

wdrażać. Chciałbym, aby ELEKTROTIM S.A pozostał inżynierską i multisegmentową firmą, 

działającą w starannie wybranych segmentach rynku. Chciałbym też, aby Spółka notowała 

ponadprzeciętne wyniki w każdym wymiarze, a Akcjonariusze czuli się ponadprzeciętnie 

wynagradzani.  
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Rok 2020 zaowocował też istotną poprawą sytuacji finansowej w Spółce. Wprawdzie 

ogłoszona na początku roku prognoza wyników była korygowana, lecz cały rok zamykamy 

wynikami zgodnymi z prognozą. Jest to bardzo ważne, gdyż organizacja po trzech 

trudniejszych poprzednich latach potrzebowała przełomu i wyjścia z impasu. Zysk netto, 

który został wypracowany, chcemy zostawić w Spółce w całości i przeznaczyć na 

zwiększenie kapitału rezerwowego.  

 

Pozostaje do rozstrzygnięcia scenariusz rynkowy. Do chwili obecnej skutki 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 miały 

jednak wpływ na wysokość osiągniętych przychodów zarówno jednostkowych jak i 

skonsolidowanych. Skala dalszego wpływu na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz 

działalność ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy, na chwilę obecną nie jest możliwa do 

oszacowania, a faktyczny rozmiar przyszłego wpływu pandemii COVID-19 na działalność 

Spółki oraz Grupy jest w ocenie Zarządu ELEKTROTIM S.A. nieznany i uzależniony od 

czynników, które są poza kontrolą Spółki.  

 

Niezależnie od scenariusza nie poprzestaniemy tylko na reaktywnym działaniu. Będziemy 

inicjować działania i procesy w naszej ocenie korzystne dla Spółki i jej Akcjonariuszy. 

Szczególną uwagę przywiązujemy do właściwego wykorzystania wszelkich okazji 

rynkowych. Z cała pewnością za taką okazję rynkową należy uważać, pokoleniową wręcz, 

transformację segmentu wytwarzania w Polsce i na świecie. Proces ten coraz bardziej 

przyspiesza. Spółka jest już częściowo przygotowana i zaczyna korzystać z tego. Nowe 

produkty dla nowych segmentów są już w przygotowaniu. 

 

Strategia Spółki i Grupy nie podlega ultra szybkim zmianom i to, co planowane dziś będzie 

działać w dłuższej perspektywie. Dlatego wypada prosić wszystkich Interesariuszy o 

cierpliwość, wyrozumiałość i zaufanie. Postaramy się, aby na koniec 2021 roku można było 

pochwalić się podobnymi rezultatami jak w roku 2020.         

 

Dziękuję Pracownikom Spółki oraz wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej 

ELEKTROTIM za zaangażowanie we wspólną pracę w mijającym roku i proszę o dalsze 

takie zaangażowanie. 

 

Z poważaniem 

     

Ariusz Bober 
Prezes Zarządu  
ELEKTROTIM S.A. 
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