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Drodzy Akcjonariusze, 
 
  

Prezentuję Państwu Raport podsumowujący roczną działalność Grupy Kapitałowej  ERG S.A. 
za rok 2016. W skład raportu wchodzą: skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skonsolidowane 
sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta oraz najistotniejsze informacje 
podsumowujące najważniejsze wydarzenia i nasze osiągnięcia w minionym roku.  
    
 W 2016 roku Grupa zrealizowała rekordowy zysk netto na poziomie 5,4 mln zł co daje niemal 
4-krotny wzrost do roku 2015, zaś EBITDA wzrósł do 9,2 mln zł wobec 5,0 mln zł w roku poprzednim. 
Jest to dla mnie dowodem skuteczności przyjętej w 2015 i nadal realizowanej strategii rozwoju mocy 
produkcyjnych adresowanych do części rynku o wyższej marżowości. Działania te są     i zdecydowanie 
będą kontynuowane – w I kwartale 2017 zostały uruchomione kolejne linie produkcyjne, a do końca 
2017 roku planowane są następne uruchomienia. Jestem głęboko przekonany, że inwestycje te 
pozytywnie przełożą się na wyniki Grupy w 2017 i 2018 roku. 

 
Z przyjemnością informuję, że planowany podział zysku za rok 2016 będzie uwzględniał 

przyjętą politykę dywidendy, zgodnie z którą wypłacie podlega do 75% zysku netto Spółki  ERG S.A., 
z jednoczesnym uwzględnieniem planu skupu akcji własnych. Szczegółowe informacje o podziale 
zysku zostaną opublikowane po WZA planowanym na 30 marca 2017. Chcę jednak podkreślić,                 
iż Spółka zamierza przeznaczać większą część zysku na transfery dla Akcjonariuszy, utrzymując 
jednocześnie wysokie tempo nakładów inwestycyjnych. 

 
Nasze najważniejsze plany na rok 2017 to ciągłe poszukiwanie nowych, atrakcyjnych marżowo 

rynków i nisz rynkowych umożliwiających w przyszłości realizację kolejnych inwestycji; jak najlepsze 
wykorzystanie już posiadanych mocy produkcyjnych oraz poprawa zarządzania operacyjnego                             
i optymalizacja kosztowa i procesowa wewnątrz organizacji.  
  

Wraz z oddaniem Rocznego raportu chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie jakim     
nas obdarzyli Akcjonariusze. Chciałbym również podziękować naszym Pracownikom                                                   
i Współpracownikom za ich zaangażowanie i wkład w budowanie wartości Grupy ERG S.A. wierząc,    
że kolejne lata będą dla nas wszystkich równie dobre, bądź lepsze, aniżeli rok 2016. 
  

 

Z poważaniem 

 

Robert Groborz – Prezes Zarządu 
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