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Rok 2002 był kolejnym wyjątkowo trudnym dla branży budowlanej. O ile gospodarka „w całości” wykazała nieznaczny wzrost, o tyle sama produkcja budowlano-montażowa była niższa niż w latach poprzednich. W takiej sytuacji 2002r. był kolejnym, w którym wzrosły przychody ze sprzedaży i udział w rynku TRAS TYCHY S.A. Otoczenie zewnętrzne i konkurencja oraz ogólna recesja w gospodarce były powodem zmniejszenia marż co z kolei zaskutkowało zbyt małymi wynikami na sprzedaży w stosunku do osiągniętego przychodu. W czasach dekoniunktury, przy ograniczonym potencjale popytu rynkowego, władze spółki TRAS TYCHY S.A. konsekwentnie i systematycznie działy na rzecz obniżenia kosztów. W 2002r. udało nam się zrealizować plany związane z ograniczeniem kosztów funkcjonowania TRAS TYCHY S.A. Koszty związane z produkcją zostały ograniczone poprzez renegocjowanie cen zakupu półproduktów do produkcji. W 2002r. Zarząd wraz z Radą Nadzorczą rozpoczął również działania związane z ograniczeniem kosztów organizacyjnych funkcjonowania spółek zależnych od TRAS TYCHY S.A. Zrealizowany został  projekt „wchłonięcia” głównej spółki zależnej TRAS-OKNA S.A. (spółka dystrybucyjna). Połączenie spółek daje długookresowe korzyści związane z ograniczeniem kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej TRAS poprzez: obniżenie kosztów komunikacji między spółkami, wyeliminowanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą i doradztwem dla dwóch spółek, obniżenie kosztów osobowych związanych z utrzymaniem dwóch centrów decyzyjnych, obniżenie kosztów transakcji zawieranych pomiędzy spółkami, wyeliminowanie kosztów, które TRAS TYCHY S.A. ponosi w związku z pełnieniem funkcji akcjonariusza w spółce TRAS-OKNA S.A. oraz wzrost szybkości i efektywności obsługi klienta finalnego.

Rynek stolarki okiennej był do niedawna jednym z ostatnich w Polsce całkowicie opierających się konsolidacji. Ogromna liczba producentów w większości bardzo słabo rozwiniętych technologicznie, brak wyraźnych liderów - najwięksi nie przekraczają 10% udziału w rynku, stwarzał dla nas, jako spółki giełdowej niepowtarzalną szansę objęcia roli podmiotu integrującego rynek. W 2002r. Zarząd TRAS TYCHY S.A. zaplanował i zrealizował emisję obligacji zamiennych na akcje, której celem było przyspieszenie procesu konsolidowania rynku stolarki okiennej. W efekcie TRAS TYCHY S.A. objęła pakiety kontrolne w dwóch spółkach branży stolarki okiennej: INTUR KFS Sp. z o.o. i MONTO-TRAS Sp. z o.o. W ten sposób TRAS TYCHY S.A. stała się prekursorem i jednocześnie liderem konsolidacji rynku okiennego w Polsce.   

We wrześniu 2002r. po audycie kontrolującym, Rheinisch-Westfälischer TÜV e.V. przedłużyła nam certyfikat zapewnienia jakości naszych wyrobów ISO 9001. W styczniu 2002r. w konkursie organizowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet” otrzymaliśmy nagrodę „Byka i Niedźwiedzia” za najciekawszy debiut giełdowy 2001r. W kwietniu 2002r. wyroby marki TRAS produkowane przez TRAS TYCHY S.A. zostały docenione przez Krakowską Kongregację Kupiecką poprzez przyznanie tytułu HERMESA. W maju 2002r. nasza firma otrzymała statuetkę ZŁOTEJ FIRMY - jako lider regionu małopolskiego. W grudniu 2002r. otrzymaliśmy nagrodę EUROPRODUKT za nasz „flagowy” wyrób okna PCW ECO 9001 przyznany przez O.W. Zarządzanie i Finanse, Ministerstwo Gospodarki i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W grudniu 2002r. otrzymaliśmy również nominację w konkursie Lider Polskiego Biznesu organizowanego przez Business Centre Club. Nagrody te uzupełnią bardzo już bogatą kolekcję naszych wyróżnień. 

Zaangażowanie Zarządu TRAS TYCHY S.A. oraz wszystkich jej komórek organizacyjnych były i są nadal najlepszym gwarantem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej firmy. Dołożymy wszelkich starań, aby nasi akcjonariusze byli zadowoleni po zakończeniu 2003 roku oraz w latach następnych.    
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