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

"Ocena funkcjonowania ULMA Construccion Polska S.A. w 2007 r.": 

 

„Ocena funkcjonowania ULMA Construccion Polska S.A. w 2007 r. 

Prognozy roku 2007 dotyczące sektora budowlanego w Polsce pozwalały założyć, 
że będzie to okres dynamicznego wzrostu produkcji budowlano – montażowej we 
wszystkich jej segmentach.  

Wyniki jakie wygenerowała ULMA Construccion Polska S.A. w roku 2007 w pełni 
potwierdziły te optymistyczne opinie i umocniły nas w słuszności podjętych decyzji w 
roku poprzednim jak i w 2007. Decyzje te, to akceptacja programu rozwoju firmy 
poprzez zwiększenie jej zasobów magazynowych, zarówno w aspekcie terytorialnym jak i 
potencjałów.  

Program inwestycyjny zaproponowany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę 
Nadzorczą wpłynął na możliwość dynamicznego rozwoju firmy i bardzo istotnych 
przyrostów zarówno w obrotach jak i wygenerowanej rentowności. 
 Realizowana strategia pozwoliła Radzie Nadzorczej zaakceptować wnioski 
kredytowe proponowane przez Zarząd. Wykorzystanie pozyskanych linii kredytowych 
umożliwiło zrealizowanie programu inwestycyjnego, związanego z zakupami środków 
trwałych, skierowanych bezpośrednio do podstawowej działalności biznesowej ULMA 
Construccion Polska S.A. Realizacja tego programu wpłynęła na umocnienie pozycji grupy 
na rynkach, na których występuje. 

Kolejną niezwykle istotną, związaną z rozwojem firmy była decyzja o emisji akcji i 
pozyskania tą drogą kapitału przeznaczonego na rozwój spółki. 
 W opinii Rady Nadzorczej uzyskane środki dały możliwość konsekwentnej realizacji 
polityki firmy, m. in. budowę nowych centrów logistycznych, poszerzania portfolio i 
powiększania wielkości potencjału. Powyższe działania powinny wpłynąć na poprawę 
relacji firmy z klientami, zwiększenie zaufania do firmy i rozwiązań jakie ona proponuje. 
 Rozwój baz logistycznych rozpoczęty w 2007 roku będzie miał istotne znaczenie 
dla jakości serwisu, a zwiększanie potencjałów umożliwi spółce uczestnictwo w realizacji 
największych budów w kraju jak i na rynkach zagranicznych. 
 W ocenie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. wpisuje się w strategię 
całej grupy ULMA Construccion związaną z ekspansją na rynkach całego świata. 
 2007 rok w opinii Rady Nadzorczej to okres pomyślny dla całej grupy ULMA 
Construccion Polska, a uzyskane rezultaty pozwalają na pozytywną ocenę pracy Zarządu 
jak i kadr tej firmy.” 
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