LIST PREZESA ZARZ DU CIECH S.A.

Szanowni Pa stwo!
Rok temu, prezentuj c sprawozdanie Zarz du wyrazi em opini , e CIECH S.A. znalaz si
w sytuacji pozwalaj cej z optymizmem patrze& w przysz o'&.
Minione dwana'cie miesi cy przepracowali'my ci ko, ale s dz , e powinni'my czu& satysfakcj
z naszych dokona .
Prezentujemy tutaj podsumowanie roku 2004, ale wypada wspomnie& o zdarzeniu, które by o
kulminacj naszych wysi ków, a dokona o si 10 lutego 2005 roku – mam na my'li debiut akcji
spó ki na Gie dzie Papierów Warto'ciowych w Warszawie. Otworzy o to now kart w historii
CIECH S.A. , stwarzaj c zarazem podstawy do godnych obchodów we wrze'niu 2005 roku
sze'&dziesi tej rocznicy istnienia CIECH S.A.
Nasz optymizm opieramy na dobrych wynikach osi gni tych w 2004 roku i prognozach
dotycz cych Grupy CIECH na rok 2005.
Chcia bym zwróci& uwag , e zysk netto CIECH S.A. w porównaniu do roku 2003 wzrós ponad
dwukrotnie. Utrzymali'my zatem pozytywn , trwaj c od 2002 roku tendencj . Istniej solidne
podstawy by s dzi&, e w ci gu kolejnych 12 miesi cy, tak e uzyskamy wyniki zadowalaj ce
akcjonariuszy.
Przygotowuj c si do debiutu na warszawskiej GPW wdro yli'my now strategi , której podstaw
by a g boka analiza rynków. Wyselekcjonowali'my podstawowy portfel naszych produktów
i towarów gwarantuj cych najwi ksze szanse sukcesu. Id c konsekwentnie dalej, stworzyli'my
list potencjalnie najbardziej atrakcyjnych dla CIECH S.A. akwizycji. Umo liwi o to zbudowanie
planu inwestycji rozwojowych oraz zakupów nowych spó ek chemicznych.
Szanowni Pa stwo! W minionych trzech latach CIECH S.A. przeobrazi si w silny holding, którego
podstawow warto'ci s spó ki produkcyjne.
W okresie tym zacz li'my realizowa& program doskonal cy nasze mo liwo'ci operacyjne. Dzi ki
temu poprawi y si wyniki, wzros a warto'& CIECH S.A. oraz spó ek wchodz cych w sk ad naszej
Grupy.
Realizacji strategii wzrostu warto'ci sprzyja wprowadzona w 2004 roku zmiana struktury
organizacyjnej. Powsta pion korporacyjny oraz silne jednostki biznesowe – dywizje.
Jestem przekonany, e dzi ki wdro eniu nowej strategii i struktury organizacyjnej, która w pe ni
odpowiada najlepszym praktykom w bran y chemicznej, Grupa CIECH nadal b dzie si
dynamicznie rozwija&. Mamy ambicj by& silnym, regionalnym koncernem chemicznym,
z przemy'lanym portfelem produktów, który zapewni realne mo liwo'ci stabilnego wzrostu.
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