
 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Klienci 

i Współpracownicy, 

przekazuję Państwu podsumowanie działalności Grupy Apator w 2020 

roku, który – pod wieloma względami – okazał się czasem pełnym 

trudnych wyzwań i niełatwych decyzji.  

Nasza działalność biznesowa tradycyjnie jest mocno skorelowana z 

kondycją sektora energii i gazu oraz potencjałem branży wod-kan. Od 

skali inwestycji i modernizacji sieci przesyłowych mediów 

energetycznych, inicjatyw rozwojowych krajowych i zagranicznych 

operatorów systemów dystrybucji, a  także ogólnego klimatu 

gospodarczego w Polsce i Europie zależy powodzenie wielu naszych 

inicjatyw. W 2020 roku bezsprzecznie najistotniejszym czynnikiem 

wpływającym na nasz biznes była pandemia, która wywołała kryzys w 

skali globalnej i mocno zachwiała podwalinami światowej wymiany 

handlowej i współpracy. 

Dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych partnerów biznesowych (klientów, dostawców i kooperantów) a 

przede wszystkim załogi, Grupa Apator wyszła z pierwszego roku pandemii bez większego uszczerbku. 

Dzięki naszym mocnym stronom: szerokiej ofercie, stabilności finansowej, a także ugruntowanej pozycji 

rynkowej - daliśmy skuteczny odpór pandemii. Mimo wymagających warunków rynkowych – nasze 

spółki prowadziły działalność bez zakłóceń, a Grupa Apator osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży 

o 7% r/r (przy poziomie obrotów wynoszącym 934,9 mln zł) oraz zysk netto na poziomie ponad 62 mln zł, 

co oznacza wzrost o ok. 13% r/r. 

Pandemia wzmogła jednak proces erozji cenowej we wszystkich segmentach naszej działalności. 

Zachwiała stabilnością łańcuchów dostaw. Poddała rewizji wiele naszych inicjatyw i projektów. 

Dodatkowo, oczekiwana przez nas Ustawa Prawo energetyczne (przyjęta przez Sejm RP w kwietniu 

2021 r.), która wprowadza ramy smart meteringu w Polsce, w najbliższym czasie nasili ostrą rywalizację 

o rynek. Dlatego widzimy konieczność przyśpieszenia po stronie przychodowej, budowy nowych mocy 

produkcyjnych oraz dalszej optymalizacji naszych procesów. Chcemy także zwiększać inwestycje, 

zarówno po stronie nowych, perspektywicznych projektów rozwojowych, jak i automatyzacji i robotyzacji 

procesów. Najważniejszą inwestycją w perspektywie najbliższych 2 lat jest niewątpliwie projekt relokacji 

zakładu produkcyjnego Apator Powogaz i budowa pod Poznaniem nowoczesnej, w pełni 

zautomatyzowanej fabryki wytwarzającej wodomierze. 

Nie ustajemy w naszych wysiłkach, by zrealizować cele naszej strategii biznesowej: wzmacniać wartość 

Grupy Apator zgodnie z interesem właścicieli i oczekiwanym zwrotem z zaangażowanego przez nich 

kapitału, budować gotowości organizacji na wyzwania, jakie stawiane są przez zmienność i dynamikę 

otoczenia regulacyjnego, rynkowego i technologicznego, a także wzmacniać i rozwijać dotychczasowy 

biznes m.in. poprzez wchodzenie w nowe obszary, branże i rynki. Dlatego intensywnie pracujemy nad 

aktualizacją naszych inicjatyw strategicznych, by być gotowym na nowe szanse, jakie niesie 

transformacja energetyczna, zwłaszcza zaś trendy w obszarze smart grid/smart metering, OZE oraz 

sektorze nowych technologii ICT.  

 

Mirosław Klepacki 

Prezes Zarządu Apator SA 


