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CIECH S.A. od 15 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

 

Warszawa, 10 lutego 2020 roku 

Szanowni Państwo 

 

10 lutego 2005 roku Spółka CIECH zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Z satysfakcją podsumowujemy ten udany i pełen sukcesów okres ostatnich 15 lat - czując dumę, ale też 

odpowiedzialność za kontynuowanie wzrostu Grupy w Polsce i na rynkach zagranicznych. Chciałbym 

podziękować Wszystkim, którzy w ciągu tych lat przyczynili się do rozwoju Grupy CIECH. Podziękowania kieruję 

do Akcjonariuszy za okazałe zaufanie, do byłych i obecnych Pracowników za zaangażowanie, do Kontrahentów 

i Klientów za owocną współpracę, a także do dotychczasowych Członków Zarządów i Rad Nadzorczych, 

za bezcenną wiedzę i wsparcie w realizacji projektów strategicznych. 

W ciągu zaledwie kilkunastu lat nasza firma przeszła udaną transformację od podmiotu silnego głównie na rynku 

polskim, do nowoczesnej, zdywersyfikowanej grupy chemicznej o strategicznej pozycji w Europie oraz rosnącej 

obecności na innych kontynentach. W okresie od 2005 do 2018 roku przychody Grupy zwiększyły się o prawie 

70 proc., a 60 proc. wpływów stanowi sprzedaż na rynki zagraniczne. Aktywa Grupy wzrosły trzykrotnie do 4,9 

mld zł, a kapitał własny o ponad 80 proc. i wynosi 2,0 mld zł. Dzisiaj w skład Grupy CIECH wchodzi siedem linii 

biznesowych, w ramach których oferowane są produkty stosowane przez miliony ludzi na całym świecie. 

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku stanowił dla naszej Spółki jeden  

z najważniejszych kroków milowych w jej 75-letniej historii. Dzięki niemu staliśmy się bardziej wiarygodnym 

partnerem biznesowym i łatwiej nawiązaliśmy nowe relacje handlowe. Sprawozdawczość i prowadzenie biznesu 

z poszanowaniem standardów rynku kapitałowego pozwoliły nam zbudować najwyższy poziom transparentności 

i zyskać zaufanie Interesariuszy. W okresach lepszej koniunktury i komfortowej sytuacji finansowej zawsze 

pamiętaliśmy o dzieleniu się wypracowanymi zyskami z naszymi Akcjonariuszami. Od momentu debiutu na GPW, 

Spółka siedem razy wypłaciła dywidendę, przeznaczając na ten cel ponad 750 mln zł (16-17 zł na akcję). 

Uwzględniając tę wartość, cenę walorów z IPO oraz obecny kurs zbliżony do 40 zł, stopa zwrotu dla Inwestorów 

biorących udział w pierwszej emisji publicznej przekroczyła 135 proc. (24 zł względem ok. 57 zł). To bardzo cieszy 

i umacnia naszą wiarę w rynek kapitałowy. 

Jeszcze raz, w imieniu Zarządu CIECH S.A., dziękuję wszystkim Inwestorom za wsparcie i zaufanie. Chciałbym 

zadeklarować, że naszym niezmiennym celem jest dalszy wzrost wartości Grupy CIECH i jej pozycji rynkowej. 

Dokładamy wszelkich starań, aby oczekiwania i pokładane nadzieje wszystkich Interesariuszy znalazły swoje 

odzwierciedlenie w sukcesach naszej firmy w ciągu następnych 15 lat. Wierzymy, że będziemy razem świętować 

30-lecie obecności CIECH S.A. na rynku kapitałowym. 

 

Z poważaniem 

 
Dawid Jakubowicz  

Prezes Zarządu CIECH S.A. 


