Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy,

Rok 2016 w grupie Apator można podsumować jako dobry. Aby sprostać oczekiwaniom naszych
Akcjonariuszy intensywnie pracowaliśmy nad wzrostem sprzedaży na rynkach zagranicznych,
utrzymaniem silnej pozycji na rynku krajowym, przezwyciężając niekorzystne zmiany warunków
rynkowych oraz negatywne skutki opóźnień w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych w
segmencie automatyzacji sieci.
Po raz kolejny Apator potwierdził, że potrafi mierzyć się z wyzwaniami i konsekwentnie realizować
ambitne plany biznesowe. W ujęciu narastającym grupa Apator osiągnęła w 2016 r. przychody w
wysokości 867 mln zł i zysk netto na poziomie 62 mln zł, a tym samym zrealizowała skorygowaną
prognozę wyników, która odpowiednio zakładała 850 mln zł i 62 mln zł. W odniesieniu do 2015 r.
przychody wzrosły o 13%, zaś zysk osiągnął poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Skonsolidowany
zysk netto, z wyłączeniem wpływu spółki Apator Rector, wyniósł 83,5 mln zł, co potwierdza potencjał
grupy Apator.
Grupa Apator ma przed sobą korzystne perspektywy rozwoju. W 2017 roku oczekujemy dobrych
wyników finansowych głównie w obszarach opomiarowania energii elektrycznej, gazu oraz wody i
ciepła. W przypadku gazomierzy, spółka planuje zrealizować istotne wzrosty sprzedaży na rynkach
Wielkiej Brytanii oraz Holandii. W ramach linii opomiarowania wody i ciepła, Apator oczekuje wzrostu
sprzedaży do krajów UE, również dzięki nowym technologiom ultradźwiękowym. Zaś sprzedaż
liczników energii elektrycznej może być niższa wolumenowo, jednak nie powinno to mieć wpływu na
poziom wypracowanego wyniku finansowego, głównie dzięki wprowadzeniu do sprzedaży
zmodernizowanych liczników elektronicznych Norax.
Na przyszłe wyniki Apatora będą wpływały warunki rynkowe, szczególnie w sektorze energetyki
zawodowej, które nie sprzyjały realizacji planu w 2016 roku. W 2017 rok grupa Apator weszła z
gotowym portfelem zamówień na dostawy gazomierzy do Holandii oraz Anglii, liczników ee dla
Tauron Dystrybucja, Energa, PGE w kraju oraz kontraktami na dostawy liczników do Maroko i Belgii.
W rezultacie prognozujemy osiągnięcie skonsolidowanych przychodów w przedziale
900 – 950 mln zł i wypracowanie zysku netto w granicach 75 – 80 mln zł. Naszym priorytetem jest
osiągnięcie założonych wyników finansowych i ugruntowanie pozycji Apatora we wszystkich
głównych liniach biznesowych. Pracujemy nad nowymi, przyszłościowymi rozwiązaniami
technologicznymi, doskonalimy obecną ofertę produktową oraz optymalizujemy efektywność
operacyjną.
W imieniu Zarządu grupy Apator chciałbym podziękować Naszym Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej,
Kontrahentom oraz wszystkim pozostałym Interesariuszom za zaufanie oraz zaangażowanie w
budowanie silnej pozycji rynkowej grupy Apator.
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