Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,
Z satysfakcją i przyjemnością przedstawiam Państwu Raport Roczny AC S.A. za 2012 rok, pierwszy pełny rok
funkcjonowania naszej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rok 2012, podobnie jak lata wcześniejsze, możemy zaliczyć do udanych pod względem konsekwentnie realizowanej
strategii biznesowej nakierowanej na ekspansję eksportową, jak też umacnianie pozycji lidera na rynku krajowym przy
stałym unowocześnianiu i poszerzaniu portfela produktowego. Za nami rok bardzo wymagający, rok dużego wysiłku w
trudnym otoczeniu rynkowym przy wyraźnym tąpnięciu w przemyśle motoryzacyjnym, jednakże o najwyższych w
dotychczasowej historii naszej Spółki wartościach sprzedaży i zysku. Wartość sprzedaży wzrosła o ponad 13% w
stosunku do roku ubiegłego sięgając poziomu 159 mln zł, a zysk netto wyniósł 25,1 mln zł rosnąc o 11%.
Te liczby oraz solidne fundamenty finansowe naszej Spółki, przy bardzo atrakcyjnej stopie zwrotu z kapitałów własnych
powyżej 30%, są podstawą do rekomendacji wypłaty wysokiej dywidendy w wysokości 2,1 zł na akcję. Chcemy w
przyszłości kontynuować tę politykę dzielenia się przez Spółkę wypracowanym zyskiem w postaci regularnych wypłat
dywidendy.
Pomimo dużej konkurencji w branży, w tym światowych koncernów, nasza obecność na rynku jest wyraźnie widoczna.
Dobry produkt i przemyślana polityka handlowa powoduje, iż jesteśmy liderem na rynku krajowym – według naszych
szacunków nasz udział w rynku krajowym przekroczył 50% - i liczącym się graczem na rynkach zagranicznych. Obecnie
docieramy ze swoją ofertą do ponad 40 krajów. Przełomowym momentem 2012 r. było otwarcie własnego Centrum
Badawczo – Rozwojowego, którego budowa została dofinansowana ze środków unijnych. Jest ono wykorzystywane do
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i rozwiązaniami Spółki gwarantującymi
profesjonalne pomiary parametrów w specjalistycznych laboratoriach. Nasze rozwiązania są w stanie konkurować z
najlepszymi zachodnimi technologiami. Doceniła to m.in. firma Mitsubishi Motors Polska, z którą w maju 2012 r. jako
pierwszy krajowy producent instalacji autogaz na rynek pierwotny, podpisaliśmy umowę w zakresie montażu instalacji
STAG do fabrycznie nowych samochodów. W 2012 r. rozpoczęliśmy budowę nowej hali produkcji wiązek i elektroniki,
co chcemy połączyć z przeniesieniem produkcji wiązek z zakładu znajdującego się w innej części Białegostoku do
lokalizacji, gdzie znajduje się siedziba i podstawowa produkcja Spółki. Planowane na III kwartał 2013 r. zakończenie tej
inwestycji będzie ważnym krokiem na drodze przekształcenia firmy w nowoczesną, zautomatyzowaną i
zoptymalizowaną pod względem procesów produkcyjnych fabrykę. Przed nami okres intensywnego rozwoju
organicznego i wzmożonej aktywności na rynku. Realizując przyjętą strategię w celu utrzymania i poprawienia naszej
pozycji rynkowej, inwestujemy w rozwój nie zapominając o konieczności zapewnienia dobrych wyników finansowych.
Warto zaznaczyć iż w ubiegłym roku dokonania naszej Spółki zostały docenione w wielu konkursach i rankingach, w
tym już po raz drugi z rzędu w prestiżowym rankingu najlepszych przedsiębiorstw dziennika „Rzeczpospolita” wśród
2000 sklasyfikowanych przedsiębiorstw otrzymaliśmy jako nieliczni nagrodę Dobra Firma.
W naszych działaniach niezmiennie kierujemy się interesem Akcjonariuszy. Pragnę podziękować naszym
Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej, Kontrahentom i Pracownikom za zaufanie i wsparcie, dzięki któremu
zrealizowaliśmy nasze cele. Wierzę, że nasza działalność w 2013 r. spotka się również z Państwa uznaniem i
przyniesie wymierne korzyści.
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rutkowska
Prezes Zarządu AC S.A.

