Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Wchodząc w 2015 rok mieliśmy świadomość wyzwań jakie przed nami stały. Już w drugiej połowie 2014 roku cena ropy
naftowej obniżyła się o ponad połowę, a w 2105 r. doszło do dalszych istotnych obniżek cen ropy na światowych rynkach, co
przełożyło się na spadek cen benzyny i diesla, a przez to niższą skłonność do konwersji samochodów na gaz. Warto jednakże
podkreślić że w ślad za tymi obniżkami, jak też przy wysokiej podaży autogazu, na większości rynków na świecie spadały
również ceny autogazu pozwalając na zachowanie korzystnych dla nas relacji cen paliw i wciąż wysoką opłacalność jazdy na
LPG lub CNG. Dodatkowo turbulencje geopolityczne w Europie i Azji i wahania kursów walut, stały się wyraźnym elementem
naszego otoczenia.
Efektywne działanie w tak niestabilnej rzeczywistości gospodarczej i geopolitycznej potwierdziło nasze dobre przygotowanie do
skutecznej realizacji strategii biznesowej nakierowanej na ekspansję eksportową zapewniającą dywersyfikację ryzyka
rynkowego, jak też umacnianie pozycji lidera na rynku krajowym przy stałym unowocześnianiu i poszerzaniu portfela
produktowego. Z tym większą satysfakcją i dumą mogę przekazać, iż w 2015 r. osiągnęliśmy najwyższy w naszej historii zysk
netto na poziomie 28,6 mln zł i wynik operacyjny na poziomie 35,2 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 166,7
mln zł. Jednocześnie wygenerowaliśmy 33,9 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co wyraźnie potwierdza
bardzo dobrą kondycje finansową AC. Wynik ten zawdzięczamy głównie poczynionym w ubiegłych latach inwestycjom w
przygotowanie nowych produktów w oparciu o nowoczesne technologie i aktywa produkcyjne, co pozwoliło w raportowanym
okresie na sprzedaż na szerszą skalę nowej generacji sterowników elektronicznych STAG do instalacji autogaz oraz własnej
produkcji wyrobów mechanicznych.
Rok 2015 był kolejnym rokiem wypłaty przez nas solidnej dywidendy 2,3 zł na akcję (ponad 22 mln zł) przy ponad 7% stopie
dywidendy. Warto przypomnieć iż od debiutu giełdowego (w sierpniu 2011 r.) AC co roku wypłaca dywidendę swoim
akcjonariuszom. Również w 2016 r. Zarząd zarekomendował wypłatę wysokiej dywidendy w wysokości 2,5 zł na akcję z zysku
roku 2015. Jeśli taka decyzja zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to łączna wartość wypłaconych
dywidend za lata giełdowe wyniesie 11,58 zł na akcję, tj. ponad 111 mln zł. Chcemy w przyszłości kontynuować tę politykę
dzielenia się przez Spółkę wypracowanym zyskiem w postaci regularnych wypłat dywidendy.
Pomimo znacznej konkurencji, na naszym rynku zajmujemy ważną pozycję. 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. W zeszłym roku sprzedaż na rzecz dystrybutorów polskich stanowiła 41,7%
ogółu sprzedaży i wzrosła o 13,7% w stosunku do 2014 r. Obecnie docieramy ze swoją ofertą do ponad 40 krajów. Wśród
kierunków eksportowych największe wartości sprzedaży odnotowaliśmy w Europie. Wzrostu sprzedaży w kolejnych okresach
oczekujemy na rynkach zagranicznych. Naszym priorytetem w zeszłym roku była realizacja podjętych zamierzeń w zakresie jak
najszerszego wprowadzenia na rynek nowej oferty produktowej. Innowacja to kluczowy czynnik naszego rozwoju.
Wykorzystując potencjał naszego Centrum Badawczo – Rozwojowego w najbliższym czasie skupimy się na rozbudowie
funkcjonalności naszych produktów dedykowanych do silników benzynowych jak i diesla, a także na przygotowaniu rozwiązań
do pojawiających się nowych technologii na rynku motoryzacyjnym.
Wypracowane w 2015 r. wyniki potwierdzają w pełni efektywność i słuszność realizowanego przez nas planu. Jesteśmy dobrze
przygotowani do realizacji wyzwań jakie stoją przed nami w 2016 r. i przystąpiliśmy do nich z pełnym zaangażowaniem i
przekonaniem, że podejmowane przez nas działania pozwolą na bezpieczne przejście przez okres trudniejszej sytuacji na
rynku i do ugruntowania naszej pozycji na rynku krajowym i rynkach eksportowych. Sprzyjać temu powinny podjęte przez nas
działania prowadzące do wzrostu sprawności operacyjnej, nasza kompleksowa oferta produktowa systematycznie uzupełniana
o nowe wyroby, jak też elastyczne podejście do rynku.
Serdecznie dziękuję naszym Pracownikom za profesjonalizm i wytężoną pracę, bez których sukcesy jakie odnosi nasza Spółka
nie byłyby możliwe. Pragnę podziękować również członkom Rady Nadzorczej za udzielane Zarządowi wsparcie w obliczu
wyzwań, które stawały przed nami w minionym roku, a naszym Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas niezmiennie obdarzają.
Jestem głęboko przekonana, że AC ma przed sobą w 2016 r. atrakcyjne możliwości rozwoju, a nasza działalność spotka się
również z Państwa uznaniem i przyniesie wymierne korzyści.
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