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Szanowni Państwo 

Drodzy Akcjonariusze 

Prezentujemy Państwu Raport Grupy Kapitałowej ERG S.A. za 2013 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. 

W roku 2013 dobrze wykorzystaliśmy pojawiające się szanse, skutecznie zniwelowaliśmy występujące 

zagrożenia. Nieustanie doskonalimy nasze wyroby, dostosowując je do oczekiwań i preferencji odbiorców. 

Od wielu lat angażujemy się w prace badawczo – rozwojowe. W ramach realizowanych projektów Spółka 

BIOERG S.A. bierze udział w badaniach dotyczących dalszych możliwości wykorzystania tworzyw 

biodegradaowalnych. W 2013 roku realizowaliśmy działania mające na celu wzrost rozpoznawalności 

kluczowych marek Spółki ERG S.A. oraz Spółki BIOERG S.A. na rynku krajowym i zagranicznym. 

W minionym okresie, dzięki efektywnemu zagospodarowaniu środków z funduszy europejskich, 

właściwemu wykorzystaniu wewnętrznego potencjału Przedsiębiorstw oraz sprawnej i rzetelnej polityce 

marketingowej Grupa Kapitałowa ERG S.A. utrzymała swoją pozycję rynkową i wypracowała wysoki 

poziom zysku netto. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że korzystne wyniki finansowe osiągnęły 

wszystkie Spółki należące do Grupy. 

Dobra kondycja ekonomiczna i finansowa Grupy na koniec 2013 roku oraz kolejne inwestycje realizowane 

w ramach środków europejskich zaowocują dalszym zwiększaniem potencjału i wartości rynkowej 

poszczególnych Spółek oraz umożliwią dalszy rozwój Firm. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętego sukcesu. Wspólna wytężona 

praca umożliwił osiągnięcie tak bardzo korzystnego wyniku finansowego. Mamy nadzieje, że w 2014 roku 

dalej wspólnie będziemy jeszcze aktywniej działać na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej ERG S.A. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes Zarządu ERG S.A. – Marcin Agacki 

Członek Zarządu ERG S.A. – Piotr Szewczyk  
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