List Prezesa Zarządu Ferro S.A. do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok

Szanowni Akcjonariusze,
W imieniu Zarządu Spółki Ferro S.A. przekazuję na Państwa ręce raport roczny zawierający podsumowanie
najważniejszych informacji finansowych oraz wydarzeń korporacyjnych jakie miały miejsce w 2011 roku
w ramach naszej grupy.
Najważniejszym wydarzeniem, jakie miało miejsce po niecałym roku pobytu na rynku głównym GPW była
transakcja przejęcia spółki Novaservis sfinansowaną za pomocą środków pozyskanych przez podniesienie
kapitału, sprzedaż obligacji oraz kredyt. W wyniku transakcji powstał wiodący podmiot w segmencie
techniki sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a Grupa Ferro znalazła się
w pierwszej piątce polskich grup kapitałowych inwestujących na czeskim rynku. Chciałabym podkreślić,
że przejęcie Novaservis było realizacją naszych deklaracji złożonych inwestorom podczas oferty publicznej.
Był to kolejny krok w realizacji naszej strategii, która zakłada m.in. konsekwentną ekspansję na rynkach
zagranicznych. Do Grupy Ferro dołączyła spółka będąca liderem rynku w sprzedaży baterii sanitarnych
w Czechach oraz drugim graczem na Słowacji. Dzięki temu Ferro będzie jednym z największych w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej pod względem wielkości
sprzedaży baterii. Przejęcie znacznie ułatwi nam również ekspansję w innych krajach, miedzy innymi
w Rumunii, gdzie obie spółki włożyły dotychczas niezależnie sporo wysiłku przygotowując się do wejścia na
ten perspektywiczny rynek.
Pragnę zapewnić, że zarówno Ferro jak i Novaservis będą kontynuowały dynamiczny rozwój, istotnie
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komplementarnych, rozszerzając działalność na nowe rynki, optymalizację procesów logistycznych.
Oczekujemy, że wszystkie te działania powinny pozytywnie wpłynąć na rentowność całej Grupy Ferro.

Na zakończenie chciałabym podsumować wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2011 roku
tekstasddasdasfafas
Zwracam uwagę, że wyniki spółki Novaservis były konsolidowane od dnia 08 kwietnia 2011 roku,
co ma wpływ na porównywalność danych finansowych rok do roku.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2011 wyniosły 260,7 mln i były o 57% wyższe od
wypracowanych w roku poprzednim. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 18,1 mln zł w porównaniu do
10,2 mln zł w 2010 roku. Wynik ten uwzględnia wszystkie jednorazowe, znaczące koszty poniesione
w związku z transakcją przejęcia 100% akcji spółki Novaservis.
Zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu za 2011 rok.
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