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Szanowni Pa ństwo 

 Akcjonariusze Spółki TRION S.A. 

Przedkładam Państwu raport z działalności Spółki w roku  2008. Korzystając z okazji, 

chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami dotyczącymi ubiegłego roku, jak i  

perspektywami, jakie Zarząd widzi przed Spółką w bieżącym roku kalendarzowym                               

i w najbliższej przyszłości. 

Konsekwentne działania restrukturyzacyjne doprowadziły do powstania w połowie ubiegłego 

roku ostatecznej struktury Grupy Kapitałowej TRION S.A.. Elastyczna, lekka i efektywna 

struktura holdingowa umożliwia Spółce sprostanie wymaganiom związanym z wyzwaniami, 

jakie stanęły przed Spółką w roku ubiegłym i z którymi jest konfrontowana w chwili obecnej, 

jak również umożliwia zachowanie  konkurencyjności Spółki w dynamicznie zmieniającym się 

otoczeniu około biznesowym. 

Ubiegły rok stanowił bardzo ważny etap w rozwoju TRION S.A. Wkrótce po ukształtowaniu 

się ostatecznej struktury Grupy, zostaliśmy skonfrontowani z potężnym wyzwaniem, jakie dla 

wszystkich przedsiębiorstw działających w naszym kraju, a szczególnie tych, którzy działają 

w branży budowlanej, stanowi kryzys finansowy. Możemy stwierdzić z dużą dozą satysfakcji, 

że w konfrontacji ze znacznym spowolnieniem w branży i gwałtownym pogorszeniem 

wyników działalności naszej konkurencji w ubiegłym roku TRION S.A. wyróżnił się na tym tle, 

dyskontując wyniki przeprowadzonej restrukturyzacji w postaci znaczącej poprawy 

wszystkich istotnych wskaźników, służących do oceny jakości przedsiębiorstwa. Wśród 

najistotniejszych osiągnięć, należałoby wymienić zwiększenie poziomu EBIDTA  z 4,3%                  

w roku 2007 do 4,7% w roku 2008 i znaczący wzrost wyniku finansowego netto, którym 

zamykamy rok ubiegły. 

W obecnym kształcie Grupa Kapitałowa, która skupiła się na zarządzaniu poszczególnymi 

liniami produktowymi, skoncentrowanymi  w czterech Spółkach produktowych i jednej Spółce 

świadczącej usługi transportowo-logistyczne na rzecz Grupy, posiada możliwość 

efektywnego dostosowywania poszczególnych obszarów działalności produkcyjnej własnych 
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Spółek do wymagań rynku. Przez to może lepiej spełnić oczekiwania klientów i realizować 

ambitne plany, które stoją przed Spółką w roku bieżącym i w latach następnych. 

Osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego, pomimo nie sprzyjających warunków 

rynkowych, było możliwe dzięki wykorzystaniu wszelkich możliwych efektów synergii, które 

pojawiły się w skutek zbudowania efektywnego podmiotu gospodarczego, wykorzystującego 

w procesie trwającej konsolidacji silne strony i możliwości płynące z faktu obecności na 

jednym z największych rynków kapitałowych naszej części Europy. 

Sukces odniesiony na tym polu był możliwy dzięki odzyskaniu wiarygodności przez naszą 

Spółkę, jako uczestnika gry rynkowej. Ogólny klimat na światowych rynkach kapitałowych, 

bardzo negatywnie odbił się na wycenie naszych akcji. Jednakże szereg przesłanek, 

wskazuje na to, że najgorszy okres mamy już za sobą. Przekonanie to płynie, nie tylko                    

z obserwowanego wzrostu wartości naszego przedsiębiorstwa poprzez wycenę akcji TRION 

S.A., lecz również z faktu, że w chwili obecnej został zakończony proces przejęcia 

kapitałowego spółek, które stały się przedmiotem naszego zainteresowania w roku ubiegłym. 

Konsekwencją tego przejęcia będzie  pojawienie się w naszym akcjonariacie stabilnego, 

finansowego partnera, dysponującego długoletnim doświadczeniem i międzynarodowymi 

kontaktami, co w efekcie powinno doprowadzić do szybszej realizacji podstawowego celu 

naszej Grupy, jakim jest budowa silnego fundamentalnie, konkurencyjnego i wiarygodnego 

partnera kapitałowego, działającego w branży budowlanej na rynku środkowej i zachodniej 

Europy. 

Przejęcie Spółek w Luksemburgu i na terenie Republiki Czeskiej jest pierwszym krokiem na 

tej drodze, a fakt, że następuje ono w momencie głębokiego kryzysu, który dotknął rynki 

finansowe, świadczy o wiarygodności naszej Spółki, jako partnera dla dużej instytucji 

finansowej, cieszącej się wieloletnim doświadczeniem, renomą i zaufaniem 

międzynarodowych inwestorów. 

Pragnę podkreślić, że powyższe cele zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu naszych 

Współpracowników i wsparciu naszych Partnerów Handlowych. Wierzymy, że realizacja tych 

planów doprowadzi do osiągnięcia podstawowego celu Zarządu, jakim jest satysfakcja 

naszych Akcjonariuszy.  Pragnę też przy tej okazji serdecznie Państwu podziękować za 

dotychczasowe zaufanie i  zachęcam do lektury załączonego raportu finansowego TRION 

S.A..        Z powa żaniem,  

        Marek Grzona 

 Inowrocław, 30 kwiecień 2009 roku    Prezes Zarządu 


