Szanowni Państwo !


Rok 2003 był dla Spółki Tras i Grupy Kapitałowej okresem dużych zmian, dokonanych również we władzach Spółki. 

Obecna sytuacja stawia przed naszą Spółką nowe wyzwania i możliwości. Zakończył się pewien etap w budowie Grupy Kapitałowej Tras. Zostały inkorporowane do struktury Grupy nowe, ważne spółki - Intur KFS i Monto - Tras. Obecnie, dla naszej Spółki jak i Akcjonariuszy najważniejsze jest uzyskanie synergii wynikającej z konsolidacji i powiększenia pozycji na rynku producentów stolarki otworowej. Nowa sytuacja wymaga również nowego podejścia do zarządzania, a także osób, które będą realizowały założoną wizję rozwoju. 

Przychody Spółki w 2003 roku, mimo trudnej sytuacji branży, ustabilizowały się. Grupa Kapitałowa Tras osiągnęła w ubiegłym roku przychody na poziomie ponad 120 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 30%. Wyniki Spółki za rok 2002 i pierwsze półrocze 2003 były niezadowalające. Dzięki zdecydowanym działaniom Zarządu na rzecz ścisłej kontroli kosztów, lepszemu dostosowaniu produktów do sezonu i działaniom marketingowym, Spółka Tras zamknęła rok 2003 wynikiem dodatnim. Szczególnie udany był czwarty kwartał 2003, w którym Spółka osiągnęła rekordowy zysk w wysokości blisko 3 mln zł. 

W kwietniu 2003 roku została przeprowadzona emisja akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Środki z niej pozyskane posłużyły kontynuacji procesów konsolidacji prowadzonej przez Tras. Zainteresowanie naszych Akcjonariuszy nową emisją było bardzo duże, uwieńczone wysoką nadsubskrypcją. W grudniu Zarząd Spółki podjął uchwałę o obniżeniu ceny konwersji obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki. Intencją zmiany ceny było utrzymanie dotychczasowej atrakcyjności wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynikającej z ich konwersji, także po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
Spółka wzbudzała również zainteresowanie analityków finansowych, które zaowocowało wydaniem rekomendacji „kupuj” przez BDM PKO BP S.A. i DM Banku BISE.

Działalność operacyjna Spółki koncentrowała się na optymalizacji sieci sprzedaży, ujednoliceniu oferty produktów w ramach Grupy Kapitałowej oraz optymalizacji majątku i zaopatrzenia. Zarząd poświęcił dużo uwagi przygotowaniu Spółki do rozwijania działalności eksportowej. Spółka zależna Intur KFS stale zwiększała eksport produktów, głównie do Niemiec. Spółka Tras Tychy przeprowadziła certyfikację okien drewnianych, umożliwiającą sprzedaż wyrobów na rynkach UE oraz pozyskała kilku znaczących partnerów handlowych w Niemczech.

Najbliższe plany Spółki zakładają konsekwentną rozbudowę Grupy Kapitałowej i umacnianie pozycji rynkowego lidera. Nową jakość w zarządzaniu stanowi z pewnością aktywne reagowanie na zmiany rynkowe, sytuacje związane z otoczeniem gospodarczym jak i zaspokajaniem potrzeb klientów.

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 2004 roku oraz w latach następnych.    
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