
 

Chojnice, dnia 19 marca 2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo!  

 

W imieniu Zarządu SEKO S.A. przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny za 2019 r. zawierający wyniki 

finansowe Spółki, a także informacje o najważniejszych dokonaniach w minionym roku oraz perspektywach 

jej rozwoju.  

W 2019 r. udało nam się powrócić na ścieżkę wzrostu przychodów ze sprzedaży. Po raz pierwszy w naszej 

historii przekroczyły one poziom 190 mln zł. Ze względu na trudne otoczenie rynkowe wypracowany przez 

Spółkę zysk netto ukształtował się na niższym poziomie niż w 2018 r. Mamy świadomość, jakie czynniki 

spowodowały pogorszenie rentowności i dołożymy starań, aby w kolejnych latach zminimalizować ich wpływ 

na wyniki finansowe Spółki.  

Podobnie jak w poprzednich latach w 2019 r. przeznaczyliśmy istotne kwoty na inwestycje rozwojowe. 

Jestem głęboko przekonany, że zrealizowane w ostatnich latach inwestycje znacząco wzmocnią 

konkurencyjność SEKO S.A. na obecnych i nowych rynkach oraz wpłyną pozytywnie na perspektywy 

rozwoju Spółki. Dzięki nim stale unowocześniamy i modyfikujemy naszą ofertę asortymentową. Na 2020 r. 

mamy zaplanowane kolejne inwestycje w rzeczowe aktywa, które, jak wierzymy, pozwolą nam wzmocnienie 

pozycji rynkowej.  

Rozwój naszej firmy byłby niemożliwy bez dobrych relacji z partnerami handlowymi. W 2019 r. 

podejmowaliśmy działania, które służyły utrzymywaniu ich na jak najwyższym poziomie.  

W minionym roku po raz szósty wypłaciliśmy dywidendę z zysku. Zgodnie z deklaracjami z poprzednich lat, 

chcemy zapewnić, że naszym celem jest dzielenie się zyskiem z  Akcjonariuszami w każdym kolejnym roku. 

Rozwój Spółki jest związany z różnego rodzaju czynnikami ryzyka, które monitorujemy i analizujemy. 

Rozprzestrzeniający się na całym świecie koronawirus SARS-CoV-2 i związana z tym ogromna niepewność 

sprawiają, że już teraz wiemy, że rok 2020 będzie rokiem bardzo trudnym zarówno dla nas, jak i całej 

gospodarki. W tym ciężkim okresie dołożymy wszelkich starań, aby nasze decyzje były jak najbardziej 

korzystne dla  wszystkich Interesariuszy Spółki 

Wyrazy podziękowania przekazuję naszym partnerom biznesowym, z którymi współpracowaliśmy 

w minionym roku, a także pracownikom Spółki, których ciężka praca każdego dnia przyczynia się do 

budowania jej wartości. Dziękuję Akcjonariuszom za udzielone zaufanie i wierzę, że ich decyzja o inwestycji 

w akcje naszej Spółki, będzie dla nich źródłem satysfakcji w kolejnych latach.  

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym spółki SEKO S.A. za 2019 r.! 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Kazimierz Kustra 

Prezes Zarządu 
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