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Szanowni Państwo, 

Drodzy Akcjonariusze 
 

Przedkładamy Państwu Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2019, podsumowujący 

roczną działalność Spółki ERG S.A. oraz Grupy Kapitałowej ERG S.A. Rok 2019 był rokiem zmian, które miały 

miejsce w Spółce. My niżej podpisani jako nowy Zarząd, stanęliśmy przed wyzwaniem kontynuowania dalszego 

rozwoju Spółki. W minionym okresie, skupiliśmy się nad poprawą efektywności Spółki we wszystkich jej 

obszarach, a w szczególności: obszarze produkcji i sprzedaży.  Działania te doprowadziły do poprawy 

wszystkich wskaźników związanych z produkcją w tym m.in. poprawy wskaźnika odpadowości oraz wydajności. 

Segmentacja grup produktowych zaowocowała wyodrębnieniem najbardziej intratnych nisz rynkowych, 

w których Spółka zamierza dalej konsekwentnie rozwijać swoją sprzedaż. 

Kondycja ekonomiczna Spółki na koniec 2019 jest na dobrym poziomie i daje podstawy do dalszego 

zwiększania potencjału i wartości rynkowej ERG S.A. W 2019 roku znacząco poprawiliśmy saldo przepływów 

pieniężnych, zmniejszyliśmy stan zapasów spółki, cały czas maleje zadłużenie przedsiębiorstwa. 

Dziś Spółka ERG S.A. jest w okresie wyznaczania nowych kierunków i standardów, które w najbliższym 

czasie pozwolą dotrzeć do nowych rynków sprzedaży z obecnymi i nowymi produktami. Szczególnie skupiamy 

się na pozyskaniu rynków niszowych, co pozwoli nam generować wyższe marże i wpłynie na podniesienie 

wyników finansowych. W trosce o ekologię i przyszłość nas Wszystkich prężnie rozwijamy produkty bardziej 

przyjazne środowisku z jednoczesną dbałością o ich jakość. Wymagany poziom jakości i bezpieczeństwa 

opakowań jest naszym priorytetem, dlatego też wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania oparty na 

wymaganiach wynikających z norm ISO 9001 oraz ISO 22000. Do produkcji wyrobów stosowane są surowce 

o najwyższej jakości pochodzące od kwalifikowanych i sprawdzonych dostawców. Firma nieustannie 

poszukuje nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań technologicznych poprzez współpracę z instytucjami 

naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami surowców. Wiedza, doświadczenie, kompleksowa 

kontrola jakości, nowoczesne linie produkcyjne jak i również własne laboratorium gwarantują, że nasze 

wyroby spełniają i będą spełniać w przyszłości najwyższe wymagania jakościowe naszych klientów. 

Prezentowany Państwu raporty zawierają zbadane przez Audytora sprawozdania finansowe, ich 

opinię, sprawozdania Zarządu z działalności oraz najistotniejsze informacje podsumowujące najważniejsze 

wydarzenia i osiągnięcia Spółki i Grupy w minionym roku. Mamy nadzieje, że w 2020 roku dalej wspólnie 

będziemy jeszcze aktywniej działać na rzecz ERG S.A. 

Pragniemy podziękować naszym Pracownikom i Współpracownikom za zaangażowanie, 

Kontrahentom za owocną współpracę oraz Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzają. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Grzegorz Tajak – Prezes Zarządu 

Tomasz Gwizda – Członek Zarządu 


