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Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi , 

Rok 2013, a zwłaszcza pierwsza jego połowa, to kolejny okres spowolnienia gospodarczego – 

ograniczenia produkcji i zmniejszenie inwestycji oraz zdecydowanie trudnych makroekonomicznych 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie te negatywne tendencje najsilniej 

objawiły się w sektorze budownictwa, czyli na głównym z obsługiwanych przez Grupę Kapitałową 

Herkules rynków. W takich okolicznościach niezwykle trudno skutecznie  funkcjonować. 

Patrząc na osiągnięte w 2013 r. rezultaty mogę śmiało powiedzieć, że nam się to udało. 

Zrównoważona polityka sprzedażowa przyniosła efekty w postaci trzyprocentowego wzrostu 

sprzedaży w relacji do wartości osiągniętej w 2012 r. Zainicjowana w 2012 r. reorganizacja i 

restrukturyzacja większości aktywnych obszarów operacyjnych i ekonomicznych przedsiębiorstwa 

zaowocowała zdecydowanie lepszymi wynikami uzyskanymi w 2013 r. niż w roku poprzedzającym. 

Dywersyfikacja działalności i racjonalne rozłożenie ryzyka kontraktacji oraz współpraca z zaufanymi 

partnerami finansowymi zapewniły Grupie Kapitałowej stosunkowo dobrą płynność pozwalającą na 

bezpieczne funkcjonowanie w tak trudnym rynkowo okresie. 

Z przyjemnością dostrzegam także, że w minionym roku powodzeniem zakończył się proces 

wyodrębnienia ze struktur Herkules S.A. części zajmującej się produkcja elementów 

prefabrykowanych i Grupa Kapitałowa Herkules powiększyła się o kolejne przedsiębiorstwo – Gastel 

Prefabrykacja S.A. 

Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na rolę innowacyjności w naszej działalności. W ubiegłym 

roku nasz projekt pt. „2 turbiny w 72 godziny – Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia 

elektrowni wiatrowych” uzyskał akceptację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Przedsięwzięcie to dotyczy wdrożenia stworzonej od podstaw przez dział badań i rozwoju naszej 

Spółki zupełnie nowej metody montażu turbin energetycznych i obecnie, dzięki uzyskanej dotacji, trwa 

proces uzupełniania parku maszynowego Herkulesa o nowe urządzenia, również żurawie samojezdne 

wysokich grup udźwigu.  

W imieniu całego Zarządu Herkules S.A. pragnę podziękować naszym pracownikom za ciężką pracę, a 

także wszystkim Akcjonariuszom oraz Członkom Rady Nadzorczej za okazane zaufanie i wsparcie oraz 

za inspirację do bardziej efektywnych działań.  

Zapraszam Państwa do lektury Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Herkules za 

rok 2013. 
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