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Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść dokumentu "Ocena 

funkcjonowania ULMA Construccion Polska S.A. w 2006 r.": 

 

"Ocena funkcjonowania ULMA Construccion Polska S.A. w 2006 r. 

 

Rok 2006 to kolejny rok widocznego ożywienia w sektorze budownictwa polskiej gospodarki. Przy pełnej 

akceptacji Rady Nadzorczej firma realizuje niezwykle dynamiczny program inwestycyjny, zmierzający do 

umocnienia swojej pozycji na rynku, który w konsekwencji ma doprowadzić do zrównania się udziałami w rynku 

z największym konkurentem. 

 

Proces rozwoju i jego dynamika jest również integralną częścią realizowanej globalnej strategii największego 

akcjonariusza, który traktuje polski rynek budowlany jako rynek strategiczny. Dzięki zacieśnieniu współpracy w 

zakresie dostępu do technologii i zasobów materiałowych ULMA C E Y, S. Coop. ten dynamiczny rozwój ULMY 

Construccion Polska S.A. jest możliwy. 

 

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające 

do zwiększenia możliwości inwestycyjnych poprzez uzyskanie dodatkowego finansowania w postaci kredytów 

inwestycyjnych i wynikających stąd możliwości zwiększenia dynamiki rozwoju zarówno w aspekcie 

materiałowym jak i logistycznym. Te wszystkie działania spowodowały, iż 2006 rok to przyrost o około 50% w 

obrotach oraz 100% przyrost zysku netto w stosunku do roku 2005. Poprawa kondycji finansowej firm 

budowlanych oraz konsekwentne realizowanie obowiązujących w firmie procedur dotyczących asekuracji 

należności jak i wprowadzonych zasad współpracy z klientami doprowadziły do wyeliminowania „złych” 

należności. 

 

W ocenie Rady Nadzorczej na uwagę zasługuje konsekwentna poprawa relacji firmy z klientami, uzyskiwana 

poprzez poprawę pracy logistyki, zarówno w zakresie dostaw jak i wielkości portfolio. Zwiększające się z roku 

na rok zasoby produktów pozwalają firmie na uczestnictwo w realizacji największych budów w kraju oraz na 

rozwój na tych rynkach zagranicznych, na których firma dotychczas funkcjonuje. Umacnianie pozycji na 

rynkach trzecich poza Polską z punktu widzenia strategicznego rozwoju firmy ULMA Construccion ma również 

istotne znaczenie. 

 

Oceniając rok 2006 Rada Nadzorcza podkreśla poprawę funkcjonowania firmy we wszystkich istotnych 

pozycjach w stosunku do roku ubiegłego oraz pozytywnie ocenia konsekwentną realizację przyjętej strategii 

rozwoju." 
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