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Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej – za rok 2007 

- Integralna część Skonsolidowanego Raportu Rocznego – za rok 2007 

Strona 

Do Akcjonariuszy POL-MOT Warfama S.A. 
 

Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Zarządu POL-MOT Warfama S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama za rok 2007.  
 
Obecnie Grupa Kapitałowa skupia trzy spółki, z których wiodącą jest POL-MOT Warfama S.A. 
W 2007 roku bez wątpienia najwaŜniejszym wydarzeniem dla Grupy było dołączenie POL-MOT 
Warfama S.A. do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Jesteśmy pierwszym reprezentantem branŜy rolniczej notowanym na warszawskim parkiecie. 
Wartość oferty publicznej wyniosła 36,4 mln zł, z czego POL-MOT Warfama S.A. pozyskała 30 
mln zł.  
 

Środki pozyskane z emisji akcji posłuŜą zrealizowaniu strategii rozwoju. Jednym z kluczowych 
jej elementów jest plan rozbudowy grupy kapitałowej poprzez przejęcia firm konkurencyjnych, 
jak równieŜ firm produkujących wyroby komplementarne. Dzięki pozyskanym środkom z emisji 
znacząco rozwiniemy potencjał naszej Grupy. Chcemy stać się liderem na rynku maszyn i 
urządzeń rolniczych i w pełni wykorzystać doskonałe perspektywy polskiego sektora rolnego. W 
2008 roku, oprócz planowanych akwizycji, zamierzamy kontynuować inwestycje i rozwój 
poszczególnych spółek poprzez zwiększanie mocy produkcyjnych, wprowadzanie nowych 
produktów oraz rozwijanie kontaktów handlowych.  

 
W 2007 roku Grupa Kapitałowa POL-MOT Warfama osiągnęła rekordowe wyniki finansowe.  
przychody ze sprzedaŜy Grupy wyniosły 112 489 tysięcy złotych i byłe wyŜsze o 14 % od 
osiągniętych w roku 2006 (odnosząc do danych pro-forma). Zysk netto Grupy osiągnął wielkość 
5 431 tys. zł, co stanowi wzrost o prawie 9,5% w stosunku do roku 2006 odnosząc do danych 
pro-forma.  
 
Naszym Inwestorom dziękuję za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Chciałbym podziękować równieŜ 
wszystkim pracownikom spółek wchodzących w skład Grupy POL-MOT Warfama za ich 
zaangaŜowanie oraz tym wszystkim, którzy w minionym roku wnieśli swój wkład w rozwój 
Grupy, co przyczyniło się do uzyskania dobrych wyników. 
 
W dalszym ciągu będziemy robić wszystko, aby pozostawić Akcjonariuszy w przekonaniu, iŜ 
inwestycja jaką poczynili stanowi solidną podstawę do coraz lepszych wyników finansowych i 
umacniania pozycji POL-MOT Warfama, jako czołowego dystrybutora i producenta maszyn 
rolniczych. 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A. 
Grzegorz Bartosik 
 
 


