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Dąbrowa Górnicza 18/03/2015 

Szanowni Państwo, 
Drodzy Akcjonariusze, 
  

Prezentujemy Państwu Raport Grupy Kapitałowej ERG S.A. za 2014 rok podsumowujący roczną działalność Spółek 
ERG S.A., BIOERG S.A. oraz FOLPAK Sp. z o.o.  
 

W skład raportu wchodzą: skonsolidowane sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, sprawozdanie z 
działalności Grupy Kapitałowej oraz najistotniejsze informacje podsumowujące najważniejsze wydarzenia i nasze 
osiągnięcia w minionym roku.  
   

Mimo niestabilnych warunków zewnętrznych Zarząd zdecydował o konsekwentnej realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych, w wyniku których w roku 2014 uruchomiona została nowa linia produkcyjna zwiększającą 
potencjał produkcyjny Grupy Kapitałowej. Zrealizowane zostały również dwa projekty inwestycyjno- 
wdrożeniowe, których efektem było poszerzenie oferty handlowej Grupy o nowe produkty zarówno wtryskowe 
jak i foliowe.  
  

Zdając sobie sprawę z konieczności ciągłego rozwoju oraz nieustannego doskonalenia i dostosowywania  naszych 
produktów do zmieniających się oczekiwań klientów, w minionym roku nie zaniechano również aktywnej 
działalności w zakresie prac badawczo- rozwojowych realizowanych zarówno zasobami własnymi spółek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jak i w ramach współpracy z jednostkami badawczo rozwojowymi.  
  

Na wyniki Grupy Kapitałowej w 2014 roku oprócz intensywnych działań inwestycyjno-rozwojowych istotny wpływ 
miały zmiany personalne i organizacyjne mające na celu usprawnienie pracy i intensyfikację działań 
marketingowych. Spowodowało to poniesienie przez Grupę dodatkowych kosztów w 2014 roku.  
  

Warto również wspomnieć o podpisanych w roku 2014 trzech umowach o dofinansowanie projektów 
przewidzianych do realizacji w latach 2014- 2015, gdzie łączna kwota pozyskanego dofinasowania wynosi ponad 
918 tyś zł.  
 

Osiągnięty, mimo zmiennych warunków rynkowych, przychód w minionym roku potwierdza stabilna pozycję 
Grupy i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
 
Jednocześnie już pierwsze miesiące 2015 roku pokazują, że realizacja opisanych działań inwestycyjnych i zmian 
organizacyjnych umocni pozycję Grupy na rynku przetwórców tworzyw i stanie się podstawą do dalszego 
dynamicznego rozwoju a poniesione w roku 2014 koszty w krótkim czasie przełożą się na realne efekty w postaci 
zwiększenia potencjału i wartości rynkowej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 
 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes Zarządu – Robert Groborz 

Członek Zarządu – Piotr Szewczyk 

Członek Zarządu – Grzegorz Tajak 
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