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Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny za 2008 r. zawierający opis sytuacji 

ekonomicznej EFH śurawie WieŜowe S.A., przegląd najwaŜniejszych dla Spółki wydarzeń 2008 r. oraz 

perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w najbliŜszej przyszłości. 

W ubiegłym roku zakończyliśmy proces intensywnych inwestycji w nowe Ŝurawie budowlane, co było 

celem obu publicznych emisji akcji naszej Spółki. Liczebność naszego parku maszynowego wzrosła o 

ponad 50% w porównaniu z końcem 2007 r. i jednocześnie jest wyŜsza o 200% niŜ w momencie 

naszego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w końcu 2006 r. 

Ten znacząco większy potencjał rynkowy ma bezpośredni wpływ na wzrost aktywności operacyjnej 

EFH śurawie WieŜowe. Przychody Spółki w 2008 r. wyniosły blisko 40 mln zł, co oznacza przyrost o 

ponad 60% w stosunku do wartości osiągniętej w 2007 r. Zysk netto wyniósł w 2008 r. ponad 11 mln 

zł, co jest wartością większą o ponad 50% w relacji do zysku netto za 2007 r. 

Pomimo ubiegłorocznych sukcesów i osiągnięciu dobrych wyników finansowych, w spółce istnieje 

świadomość zagroŜeń, jakie rodzi zauwaŜalne spowolnienie rynku budowlanego i kryzys na rynkach 

finansowych. Liczymy się obecnie z krótkookresowym spadkiem sprzedaŜy i wyników, jednakŜe 

jesteśmy pewni, Ŝe posiadany potencjał operacyjny, wypracowane standardy jakościowe i uznana 

marka pozwolą nam zachować stabilny trend wzrostowy w perspektywie długoterminowej.  

Dziękujemy pracownikom EFH śurawie WieŜowe za ich wkład pracy w osiągnięcie ubiegłorocznych 

rezultatów oraz naszym akcjonariuszom i kontrahentom za zaufanie, którym nas obdarzyli i 

zapraszamy do lektury Raportu Rocznego za 2008 r. mając nadzieję, Ŝe spotka się on z Państwa 

zainteresowaniem.  

 

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r.  

 

 

 

Grzegorz śółcik Piotr Guzowski Robert Wysocki 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 

 
 
 


