
Chojnice, dnia 20 marca 2019 r.

Szanowni Paistwo!

W imieniu Za.zqdu SEKO S.A. przekazuje na pahstwa rece Raport Roczny za 2O1g r., w ktdrym
podsumowujemy najwazniejsze dzialania realizowane przez nas w tyrn okresie.

Za nami kolejny rok intensylvnel pracy. Mimo iZ nie udalo nam sie poprawid rekordowych przychod6w ze
sprzeda2y i zysku netlo z 2017 t_, oceniam ten okres bardzo pozytywnie. W szczeg6lnosci cieszy mnie
utrzymanie zysku netto oraz rentownosci prowadzonej dzialalnosci na wysokim poziomie. Nie sprzyjaly temu
czynniki zewnQttzne, kt6re dotykaly wiekszosd przedsiqbiorstw w kraju: wzrost cen energii erektrycznej,
klopoty z pozyskaniem pracownik6w, czy znaczny wzrosi wynagrodzei pracowniczych. Uwazam, Ze
osiqgniqte wynikifinansowe potwierdzajq naszq silnq pozycje na rynku i bardzo dobre perspektwy rozwoju.

Dobra sytuacja finansowa pozwolila nam w minionym rok! kolejny rcz wyplacie dywidende z zysku
wypracowanego wroku poprzednim. Podtzymuje nasze wczesniejsze dektaracje, Ze naszym celem jest,
aby Sp6lka kazdego roku dzielila sie swoim zyskiem z Akcjonariuszami.

W 2018 r. zrealizowali6my szereg inwestycji rozwojowych. Lqczna kwota wydaik6w z tego tytulu wyniosla
blisko 12 mln zt. Dzieki temu produkty, kt6re oferujemy mogq byd jeszcze lepsze i lepiej zaspokajac pokzeby
naszych klient6w. Obserwujemy trendy rynkowe idostosowujemy do ni6h nasze produkty. Koncentracja na
potrzebach naszych klientdw jest od lat jednym z naszych priorytet6w. Rozwijamy badania rynku, kt6re
pomagajq nam wprowadzad na rynek produkiy najbardziej odpowiadajqce preferencjom konsumeni6w.
Korzystamy w tym celu m.in. z wlasnego taboratorium sensorycznego. Na trwajEcy ju2 rok zaplanowalismy
dalsze inwestycje, kt6re pornogE nam w rozwoju naszej oferly produktowej oraz poprawieniu pozycji

Rok 2019 niesie ze sobq nowe wyzwania, ale r6wnie2 mozliwosci rozwoju. W dalszy ciqgu chcerny
wzmacnia6 wizerunek SEKO S.A., jako producenta wyrob6w spozryczych najwy2szej jakosci, ate rownie2
firmy innowacyjnej. WlerzQ, 2e plany, kt6re mamy przelo2E 6iQ na dobre wyniki finansowe, a przede
wszystkim wzrost warto6ci Spotki dta Akclonanuszy.

Dziekuje naszyrn partnerom biznesowym oraz klienlom, kt6zy codziennie motylvujq nas do dalszego
doskonalenia sie. Wyazy podziekowania przekazuje pracownikom Sp6lki. kt6rych praca przyczynia sie do
budowania jej warto6ci. Dziekuje r6wnie2 Akcjonariuszom za udzielone zaufanie i wierzq, 2e ich decyzja
o inwestycjiw akcje naszej Sp6lki, bedzie dta nich 2r6dtem satysfakcjiw kotejnych tatach.

Zachecam Paislwa do zapoznania si9 z Raportem Rocznym sp6lki SEKO S_A. za 2018 r.l


