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Dotychczasowa strategia oraz planowana emisja z prawem poboru dają nam mocne argumenty z a uzyskaniem skutecznej poprawy
kondycji finansowej Spółki. Mimo, że miniony 2021 rok wystawił spółki z rynku kapitałowego na szczególną próbę sprawności
zarządzania w warunkach długotrwałej pandemii i radzenia sobie z nieobserwowanymi wcześniej wyzwaniami, nam udało się z
Jacek
Kostrzewa
tej swoist
ej próby wyjść zwycięsko. Skuteczność w radzeniu sobie z wyzwaniami, rozwój w nowych obszarach rynku oraz rosnący
udział obecności za granicą to dobre prognostyki na przyszłość.
Prezes Zarządu
Dbając o zrównoważony poziom rozwoju, jednocześnie zawsze wybiegamy w przyszłość. Proponując konkretne rozwiązania bądź
zmiany mamy na względzie zarówno potrzeby Akcjonariuszy, jak i budowę wartości Spółki. Dlatego, jako Zarząd jestem głęboko
przekonany, że wprowadzane obecnie rozwiązania przyczynią się wprost do wzrostu potencjału Spółki i zapewnienia
satysfakcjonującego poziomu wartości dodanej Państwu, naszym Akcjonariuszom.
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