
 
DO AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW  

GRUPY ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 W skład ULMA Construccion Polska S.A. jako grupy kapitałowej, wchodzą firmy 
ULMA System S.A. i ULMA Ukraina Opałubka, a od listopada 2007 jesteśmy również 
udziałowcem (30%) w ULMA Cofraje SRL w Rumunii. 
 Z punktu widzenia aktywności naszej firmy na rynkach Europy Centralnej  
i Wschodniej oraz w Kazachstanie, możemy rok 2007 uznać jako kolejny udany rok. 
Konsekwentna realizacja wspólnej ekspansji całej Grupy ULMA w Europie i na świecie ma 
również istotne znaczenie dla naszej firmy z grupy – ULMA System S.A.  

Dzięki takiej polityce, nasz zakład w Starachowicach stale zwiększa wielkość 
swojej produkcji i sprzedaje na coraz to nowe rynki sztandarowy produkt, jakim jest 
deskowanie NEVI. Z niemałą satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że system ten 
pracuje już na budowach w Ameryce Południowej (Chile, Peru Meksyk), w Stanach 
Zjednoczonych oraz Afryce Południowej (RPA).  
 Dzięki kontraktowi zawartemu w roku 2007 z największą grupą budowlaną w 
Kazachstanie, możemy ten rok uznać za niezwykle udany, a tym samym wysoko ocenić 
pracę naszego przedstawicielstwa w tym kraju. Uzyskana pozycja i marka naszych 
produktów, pozwala potraktować Kazachstan jako miejsce do dalszej ekspansji na rynki 
sąsiadujące. 
 W Ukrainie rok 2007 to zmiana nazwy i uporządkowanie wszystkich wynikających 
z tego tytułu zmian organizacyjno – prawnych. To również początek intensywnej budowy 
potencjału deskowaniowego, który pozwoli na zaistnienie firmy w innych obszarach 
Ukrainy, a nie tak jak to miało miejsce dotychczas – tylko w Kijowie.  

Jestem przekonany, że Ukraina w związku z dynamicznym rozwojem sektora 
budowlanego i realizowaniem tak prestiżowej imprezy jak EURO 2012, będzie rynkiem 
wielkiego rozwoju, a tym samym ulegnie zwiększeniu zapotrzebowanie na technologie 
monolityczne i nasze produkty. Rok 2007 potraktowaliśmy jako okres przygotowania 
firmy to uczestniczenia w tym programie.  

Podsumowując działalność naszej grupy kapitałowej mogę z dumą stwierdzić, że 
odnotowaliśmy bardzo istotne zmiany w stosunku do roku 2006. Pozwolę sobie na 
przytoczenie tylko podstawowych danych: wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2006 
wyniósł 44%, zysku operacyjnego w stosunku do roku 2006 zrealizowaliśmy więcej o 
45%, a zysku netto grupa wypracowała więcej w stosunku do 2006 r. o 55% To wszystko 
było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji naszej strategii i dostępowi do portfolio 
Grupy ULMA Construccion. 
 Wszystkie wypracowane standardy, zarówno w firmie ULMA C Y E, S. Coop. jak i 
firmie ULMA Construccion Polska S.A., są podstawą do pracy w całej grupie i mają na 
celu ciągłe podwyższanie poziomu naszych usług serwisowych, jakości naszych 
produktów i procedur jakie w firmie obowiązują. 
 Mam nadzieję, że przytoczone przez mnie istotne - z punktu widzenia grupy - 
dane liczbowe oraz działania biznesowe, zachęcą Państwa do szerszego zapoznania się ze 
sprawozdaniami finansowymi grupy ULMA Construccion Polska S.A.  

Pragnę wszystkim Akcjonariuszom podziękować za zaufanie i przekazać w imieniu 
Zarządu zapewnienie, że będziemy dążyli do umacniania pozycji grupy kapitałowej ULMA 
Construccion Polska S.A. na wszystkich rynkach budowlanych, na których występuje. 
 
 
Z wyrazami szacunku 
Andrzej Kozłowski 
Prezes Zarządu 
ULMA Construccion Polska S.A. 
 


