List Zarządu Grupy Groclin
Szanowni Państwo,
W 2015 Grupa Groclin wróciła do solidnej podstawy finansowej i rentowności operacyjnej potrzebnej
do wzrostu organicznego na najbliższe lata.
Głównym wydarzeniem w 2015 roku był sukces dotyczący zamknięcia sprzedaży biznesu Wiring &
Controls (Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o.) do PKC Group w Finlandii, co pozwoliło naszej Grupie
zrestrukturyzować sytuację finansową, w tym silnie zredukować zadłużenie finansowe obce.
Od 1 lipca 2015 roku naszą podstawową działalnością jest produkcja siedzeń, pokrowców i elementów
wnętrza samochodów, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego oraz ich rozwój.
Z sukcesem kontynuowaliśmy optymalizację produkcyjną zarówno poprzez sprzedaż fabryki w Nowej
Soli, jak i poprzez otwarcie drugiej lokalizacji w Dolinie na Ukrainie.
W celu dalszej optymalizacji operacyjnej otworzyliśmy drugą lokalizację w Niemczech w Hanowerze
dla działu obsługi klienta, która jest zarządzana przez naszą spółkę córkę Groclin Sedistec GmbH
(poprzednio SeaTcon AG).
W trakcie 2015 roku zdobyliśmy nowe kontrakty, takie jak VW CC, VW Crafter, Recaro Ford Focus ST,
Faurecia Opel Zafira i inne. Dzięki tym skutecznym i pozytywnym działaniom zbudowaliśmy i rozwijamy
solidne podstawy dla dalszego wzrostu organicznego w kolejnych latach.
W czwartym kwartale 2015 roku skonsolidowana sprzedaż wyniosła 60,6 mln PLN a Grupa wreszcie
odnotowała rentowność na poziomie EBITDA blisko 5 mln PLN a wynik skonsolidowany na poziomie
4,2 mln PLN. Wierzymy że dzięki tym rezultatom Grupa powróciła do silnego i stałego trendu
rentowności.
W wyniku sprzedaży biznesu Wiring&Controls Grupa osiągnęła jeden z najwyższych w historii
skonsolidowanych wyników netto na poziomie 44 mln PLN.
Zarząd Grupy podjął decyzję i zarekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę dywidendy w wysokości
0,50 PLN na akcję za rok 2015, która jest obarczona przedmiotem różnych zezwoleń. Jest to również
wyraźny znak, że wierzymy w rosnącą siłę finansową Grupy. Naszym celem jest, aby regularnie dzielić
się z naszymi akcjonariuszami zyskami i wypłacać dywidendę w wysokości od 30% do 50% rocznych
przepływów pieniężnych wolnych od obciążeń.
Dzięki powołaniu Pani Barbary Sikorskiej do Zarządu w 2015 roku udało nam się wzmocnić nasze
kompetencje w zakresie zarządzania i pozytywnie patrzymy w przyszłość naszej Grupy.

Z wyrazami szacunku,
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