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Kartoszyno, 26.04.2013r 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu Korporacja Budowlana Dom S.A. przedstawiamy raport z działalności Spółki oraz Grupy 

Korporacja Budowlana Dom w roku 2012. Korzystając z okazji chcielibyśmy krótko podsumować sytuację Grupy 

KB DOM w ubiegłym roku, jak i opisać perspektywy, jakie Zarząd widzi w najbliŜszej przyszłości. 

 

Rok 2012 był dla Grupy Kapitałowej KB DOM okresem niełatwym. Dokonane zostały znaczące zmiany 

zarówno w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności, w akcjonariacie Spółki jak i w składzie osobowym Rady 

Nadzorczej i Zarządu. Jako nowo powołany w maju 2012r Zarząd stanęliśmy przed zadaniem przeprowadzenia 

głębokiej restrukturyzacji. Zakres przeprowadzonych działań był obszerny – zmianie uległa nazwa spółki i jej 

siedziba, zagospodarowany został majątek w Inowrocławiu, podpisano ugody z wierzycielami, dopuszczono do 

obrotu wyemitowane w latach poprzednich akcje i co najwaŜniejsze z punktu widzenia perspektyw prowadzonej 

działalności zakończono proces inkorporacji spółki Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie. 

W efekcie Grupa KB DOM znajduje się w najlepszej od wielu lat sytuacji, czego potwierdzeniem są m.in. dodatnie 

wyniki finansowe wypracowane w IVQ 2012r.  

Obecnie działalność Grupy koncentruje się w obszarze usług generalnego wykonawstwa oraz produkcji 

prefabrykowanych elementów betonowych. Aktualnie realizowane, na rzecz jednego z największych 

deweloperów na polskim rynku, kontrakty stanowią solidną podstawę dla przyszłych zysków. 

Zarząd prowadzi obecnie działania zmierzające do zakontraktowania kolejnych zamówień, 

wprowadzenia na rynek nowych, wysokomarŜowych produktów oraz dywersyfikacji prowadzonej działalności. 

Kontynuowane są równieŜ prace zmierzające do dalszej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności oraz 

całkowitego rozliczenia zaszłości związanych z działalnością poprzednich władz Spółki i byłego Trion SA.  

Wierzymy, Ŝe prowadzone działania nie tylko pozwolą ograniczyć skutki pogarszających się warunków 

makroekonomicznych i wychłodzenia krajowej gospodarki, które szczególnie odczuwalne są w sektorze 

budowlanym, ale stanowić będą bazę do dalszego rozwoju Grupy KB DOM.  

W imieniu Zarządu Spółki chcielibyśmy zapewnić wszystkich Akcjonariuszy i Partnerów biznesowych, iŜ 

dołoŜymy wszelkich starań, aby zbudować silną pozycję rynkową Grupy Kapitałowej KB Dom. Korzystając z okazji 

dziękujemy Państwu oraz Radzie Nadzorczej za okazane dotychczas zaufanie i wsparcie, a naszym Pracownikom 

i Współpracownikom za zaangaŜowanie i profesjonalizm.    

 

Z powaŜaniem, 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A.  

 


