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Szanowni Państwo! 
 
Rok temu, prezentując sprawozdanie Zarządu wyraziłem opinię, że CIECH S.A. znalazł się
w sytuacji pozwalającej z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Minione dwanaście miesięcy przepracowaliśmy ciężko, ale sądzę, że powinniśmy czuć satysfakcję
z naszych dokonań.
Prezentujemy tutaj podsumowanie roku 2004, ale wypada wspomnieć o zdarzeniu, które było
kulminacją naszych wysiłków, a dokonało się 10 lutego 2005 roku – mam na myśli debiut akcji 
spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otworzyło to nową kartę w historii 
CIECH S.A. , stwarzając zarazem podstawy do godnych obchodów we wrześniu 2005 roku 
sześćdziesiątej rocznicy istnienia CIECH S.A. 
 
Nasz optymizm opieramy na dobrych wynikach osiągniętych w 2004 roku i prognozach 
dotyczących Grupy CIECH na rok 2005.  
Chciałbym zwrócić uwagę, że zysk netto CIECH S.A. w porównaniu do roku 2003 wzrósł ponad 
dwukrotnie. Utrzymaliśmy zatem pozytywną, trwającą od 2002 roku tendencję. Istnieją solidne 
podstawy by sądzić, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy, także uzyskamy wyniki zadowalające
akcjonariuszy.  
 
Przygotowując się do debiutu na warszawskiej GPW wdrożyliśmy nową strategię, której podstawą
była głęboka analiza rynków. Wyselekcjonowaliśmy podstawowy portfel naszych produktów 
i towarów gwarantujących największe szanse sukcesu.  Idąc konsekwentnie dalej, stworzyliśmy 
listę potencjalnie najbardziej atrakcyjnych dla CIECH S.A.  akwizycji. Umożliwiło to zbudowanie 
planu inwestycji rozwojowych oraz zakupów nowych spółek chemicznych. 
 
Szanowni Państwo! W minionych trzech latach CIECH S.A. przeobraził się w silny holding, którego 
podstawową wartością są spółki produkcyjne.   
W okresie tym zaczęliśmy realizować program doskonalący nasze możliwości operacyjne. Dzięki
temu poprawiły się wyniki, wzrosła wartość CIECH S.A. oraz spółek wchodzących w skład naszej 
Grupy.  
Realizacji strategii wzrostu wartości sprzyja wprowadzona w 2004 roku zmiana struktury 
organizacyjnej. Powstał pion korporacyjny oraz silne jednostki biznesowe – dywizje. 
 
Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu nowej strategii i struktury organizacyjnej, która w pełni 
odpowiada najlepszym praktykom w branży chemicznej, Grupa CIECH nadal będzie się
dynamicznie rozwijać. Mamy ambicję być silnym, regionalnym koncernem chemicznym, 
z przemyślanym portfelem produktów, który zapewni realne możliwości stabilnego wzrostu. 
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