
Szanowni Państwo,

mam przyjemność po raz pierwszy w 25 letniej  historii  biznesowej  organizacji  ORZEŁ 

publikować efekty naszej pracy.

W  2008  roku  dokonaliśmy  przełomowego  kroku  w  dotychczasowej  historii.  Z  osoby 

fizycznej prowadzącej  działalność gospodarczą przekształciliśmy się w spółkę akcyjną a 

następnie upubliczniliśmy swoje akcje na rynku New Connect.  Debiut  akcji  w kwietniu 

2008 zbiegł się z trudnym okresem na rynku finansowym. Index akcji NC spadł w 2008 

roku o blisko 75%, natomiast notowania naszej spółki o ok 50%. Mam świadomość, że 

statystyka ta nie jest pocieszająca dla naszych Akcjonariuszy, ale zapewniam, że dokładamy 

wszelkich starań aby zbudować podstawy do znacznie wyższych wycen.

ORZEŁ S.A. w 2008 roku wygenerowała 11 733 tys zł przychodu oraz 358 298,69 zł straty. 

Odnosząc  się  do  prezentowanych prognoz,  mimo realizacji  przychodów na  zakładanym 

poziomie nie uzyskaliśmy zakładanej rentowności. Przyczyny tej sytuacji opisuję dokładniej 

w Sprawozdaniu Zarządu z działalności.

Oceniając rok 2008 muszę zwrócić uwagę na wielość sukcesów jakie udało się osiągnąć. 

Dzięki  pozyskaniu  kapitału  na  rozwój  z  emisji  akcji  przystąpiliśmy  do  inwestycji  w 

„Nowoczesne  centrum  motoryzacyjne”,  którego  budowę  finansujemy  częściowo  z 

uzyskanej dotacji (2 mln zł). Uzyskaliśmy potwierdzenie wysokiego poziomu świadczonych 

usług w postaci Certyfikatu ISO 9001:2000.  Miniony rok to również umocnienie naszej 

pozycji  w  rynku  sprzedaży  opon  przez  internet,  gdzie  nasz  udział  wzrósł  do  ok  6%. 

Określiliśmy  również  działania,  które  mają  doprowadzić  nas  do  uzyskania 

niekwestionowanej pozycji gracza numer II na tym rynku.

ORZEŁ S.A. to również bardzo ambitne plany na przyszłość. Określiliśmy strategię w myśl 

której dążymy do uzyskania pozycji „globalnego brokera oponiarskiego”, a efekt ten mamy 

osiągnąć w roku 2012. W „Sprawozdaniu ...” opisuję również plany mniej odległe czyli 

budowa fabryki granulatu gumowego. Ma to być działalność w branży którą dobrze znamy 

a dająca dodatkowy efekt synergii.

Mam nadzieję, że po lekturze prezentowanych danych dojdziecie Państwo do wniosku, że 

ORZEŁ S.A to inwestycja ciekawa i perspektywiczna.


