
 

 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu zarządu TESGAS S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu raporty roczne z 

działalności spółki TESGAS S.A. oraz Grupy Kapitałowej TESGAS w 2014 roku.  

Miniony rok był okresem kluczowych decyzji biznesowych oraz przemian organizacyjnych.  

Dzięki pozyskaniu i realizacji dwóch kluczowych dla nas kontraktów infrastruktury gazowej udało się 

wypracować wyższe o ponad 40% przychody ze sprzedaży. Wpisuje się to w przyjętą przez nas 

strategię rozwoju Grupy polegającą na pozyskiwaniu kontraktów o coraz większej wartości 

jednostkowej.  

W 2014 roku Grupa Kapitałowa TESGAS wypracowała blisko 2 mln zł zysku netto przypadającego 

akcjonariuszom jednostki dominującej. W odniesieniu do roku 2013 zysk netto uległ obniżeniu z 

powodu kontynuacji  zmiany struktury sprzedaży w segmencie usług gazowych oraz ujemnych 

wyników osiąganych w segmencie obróbki metali oraz OZE. Niezmiennie jednak podejmujemy wysiłki 

aby działalność poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej była bardziej efektywna i dochodowa. 

Priorytetem na najbliższy rok będzie zwiększenie zakresu działalności w segmencie obróbki metali w 

wyniku zakończenia z początkiem 2015 roku prac modernizacyjnych w spółce zależnej Stal Warsztat. 

W obszarze OZE, poprzez nabytą w 2014 roku spółkę piTERN, podejmujemy działania zmierzające do 

skokowego zwiększania przychodów i wyników finansowych w oparciu o uruchamiane programy 

wsparcia dla inwestycji prosumenckich oraz wprowadzone ustawodawstwo w zakresie odnawialnych 

źródeł energii.  

Po raz pierwszy, od momentu debiutu spółki na GPW, w 2014 roku wypłaciliśmy akcjonariuszom 

dywidendę w wysokości ponad 2,8 mln zł. Było to możliwe dzięki stabilnej pozycji finansowej Grupy. 

W kolejnych latach dołożymy wszelkich starań aby zwiększyć rentowność prowadzonej działalności. 

Zamierzamy partycypować w perspektywicznym rynku budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. W 

związku z tym planujemy poczynić niezbędne nakłady inwestycyjne mające na celu przygotowanie 

zasobów do realizacji spodziewanych kontraktów.  

Pamiętamy, że na sukces każdej organizacji pracują przede wszystkim zatrudnieni w niej ludzie i to na 

każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Każdy Pracownik, swoim zaangażowaniem i codzienną 

pracą przyczynia się do budowania wartości Grupy Kapitałowej TESGAS. Dziękuję wszystkim 

Pracownikom, z którymi mam przyjemność współpracować, za Wasz wkład i oddanie w budowaniu 

efektywnej organizacji.  



 

 

Szanowni Akcjonariusze, dziękuję za wsparcie dla prowadzonych przez nas działań. Wierzę, że 

podejmowane przez nas decyzje przyczynią się do sprostania pojawiającym się wyzwaniom.  

Podziękowania kieruję również do Rady Nadzorczej za poparcie i bieżące doradztwo w prowadzeniu 

biznesu. Dziękuję za zaufanie jakim nas Państwo darzycie. 

Zapraszam Państwa do lektury raportu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej TESGAS.  

Z wyrazami szacunku 

 

Włodzimierz Kocik  

Prezes Zarządu TESGAS S.A.  

 


