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Szanowni Pa ństwo 
Akcjonariusze Spółki TRION S.A. 
 
 

Oddaję w Państwa ręce raport z działalności Spółki w 2007 roku.  Korzystając 

z okazji pozwalam sobie podzielić się z Państwem  na tej drodze kilkoma refleksjami 

dotyczącymi mijającego okresu obrachunkowego.  

Rok 2007 był rokiem wytęŜonej pracy nad kontynuacją procesu 

restrukturyzacji Spółki. W ciągu mijającego roku udało się ostatecznie zakończyć 

proces  uzdrawiania sytuacji ekonomicznej wewnątrz TRION S.A., co zaowocowało 

nową jakością w odniesieniu do działalności operacyjnej i szeregiem zmian 

dotyczących pozostałych obszarów działalności Spółki. Z punktu widzenia 

działalności operacyjnej mijający rok charakteryzował się dalszą rozbudową Grupy 

Kapitałowej. W trakcie tego procesu udało się na drodze przejęć kapitałowych 

pozyskać nowe podmioty, których obecność doprowadzi do podwojenia przychodów 

Spółki w bieŜącym roku obrotowym. W zakresie wyniku finansowego podtrzymana i 

ugruntowana została tendencja dodatniej rentowności wytwarzanej produkcji. Nie 

znaczy to , Ŝe jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, biorąc pod uwagę 

wyjątkowo sprzyjające otoczenie rynkowe, które dodatkowo pozytywnie wspomagało 

przebiegający proces restrukturyzacji.  

Dzięki przeprowadzonym w zeszłym roku emisjom akcji serii M, N, O i P 

doprowadziliśmy do wzrostu kapitałów własnych  Spółki i stworzyliśmy solidne 

podstawy pod dalszy rozwój całej Grupy Kapitałowej. Znalazło to wyraz w 

opracowaniu programu inwestycyjnego dla całej Grupy zmierzającego do 

podniesienia konkurencyjności i dywersyfikacji dotychczasowej działalności Spółki , 

co w efekcie powinno przyczynić się do zwiększenia wiarygodności i atrakcyjności 

naszego podmiotu jako uczestnika rynku kapitałowego. Dzięki zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu mocy produkcyjnych, lepszej jakości naszych produktów, jak 

i rozszerzenia asortymentu oferowanych wyrobów i usług pragniemy docelowo stać 

się dostawcą komplementarnych rozwiązań dla dynamicznie rozwijającego się 

sektora budownictwa mieszkaniowego, infrastrukturalnego i przemysłowego. 
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Wzmocnienie pozycji TRION S.A. jako dostawcy komplementach rozwiązań sektora 

budowlanego powinno przełoŜyć się na wzrost obrotów i wyŜsza marŜę pokrycia w 

bieŜącym roku obrotowym.  

W najbliŜszym czasie pragnę skupić się na kontynuacji procesów 

rozpoczętych w poprzednim roku obrotowym polegających na budowie struktury 

Grupy Kapitałowej wraz z towarzyszącą temu procesowi infrastrukturą, której 

nadrzędnym celem powinno być stworzenie efektywnego i konkurencyjnego 

podmiotu zdolnego sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nami wymagający rynek 

zjednoczonej Europy i konsekwencjom wynikających z postępujących procesów 

globalizacji gospodarki światowej. Wychodząc z załoŜenia, Ŝe realizacja tych 

ambitnych celów będzie moŜliwa tylko w ramach silnej kapitałowo Grupy zamierzamy 

w roku 2008 kontynuować procesy rozpoczęte w latach ubiegłych. Powinny one 

zaowocować kolejnymi przejęciami zmierzającymi do zwiększenia  potencjału Grupy 

w ramach poszczególnych sektorów produktowych, czemu towarzyszyć powinna 

dalsza rozbudowa naszej sieci handlowej i tworzenie odpowiednich kanałów 

dystrybucji naszych wyrobów. Jesteśmy przekonani, Ŝe obrana strategia przyniesie 

wymierne efekty, które swoimi wynikami usatysfakcjonują zarówno naszych 

Szanownych Akcjonariuszy , jaki i grono firm, z którymi mamy przyjemność 

współpracować.  

Równocześnie pragnę podziękować wszystkich współpracownikom          

TRION S.A. za ich rzetelna pracę, która doprowadziła nas do stworzenia solidnych 

fundamentów dalszego rozwoju Spółki. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z 

załączonym sprawozdaniem finansowym TRAS-INTUR S.A. z siedzibą w 

Inowrocławiu. 

 

Z powa Ŝaniem 

Marek Grzona 

Prezes Zarz ądu 
TRION S.A. 


