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I. LIST PREZESA ZARZĄDU PBG SA DO AKCJONARIUSZY

Drodzy Akcjonariusze, Wspólnicy, Partnerzy, Przyjaciele 

 Z wielką przyjemnością mogę zakomunikować Państwu, iż rok 2008 był okresem dalszego 
rozwoju i dynamicznego wzrostu Grupy Kapitałowej PBG. Pomimo panującego na świecie kryzysu gospo-
darczego, zrealizowaliśmy prognozę opublikowaną na początku roku i podwyższoną w czwartym kwartale. 
Osiągnęliśmy lepsze wyniki, praktycznie na każdym poziomie rachunku zysków i strat, w porównaniu 
do roku 2007. W roku 2008 przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom 2,091 mld złotych, 
co stanowi wzrost o blisko 50%. Zysk operacyjny kształtował się na poziomie 225 mln złotych, wzrastając o 62%. 
Zysk netto osiągnął natomiast wartość 158 mln złotych i jest to wzrost o 52% w porównaniu z rokiem 2007. 

 Rok 2009 otworzyliśmy największym portfelem zamówień w historii Grupy PBG. Jego wartość 
wynosiła ponad 6 mld złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż na początku roku 2007. Dlatego pro-
gnozujemy dalszy dynamiczny wzrost Grupy Kapitałowej. Dzięki podjętym przez nas staraniom dotyczącym 
dywersyfi kacji obszarów działalności w sektorach z branży budowlanej jesteśmy bardzo dobrze przygotowani 
do realizacji założonej przez nas strategii w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. 

 W roku 2008 pozyskaliśmy dwa strategiczne dla naszej Grupy Kapitałowej kontrakty w obszarze gazu 
ziemnego i ropy naftowej. Pierwszy z nich to budowa kopalni gazu ziemnego i ropy naftowej LMG, drugi zaś 
to budowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Są to największe w historii działalności Grupy 
Kapitałowej PBG kontrakty o łącznej wartości 2,5 mld złotych. 

 Do sukcesów z całą pewnością zaliczyć trzeba pozyskanie kontraktu na budowę i modernizację 
stadionu miejskiego w Poznaniu oraz podpisanie umowy na budowę stadionu piłkarskiego w Gdańsku, 
w ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku w Polsce. Jesteśmy 
również bardzo blisko zawarcia prestiżowej dla nas umowy dotyczącej budowy Stadionu Narodowego 



9

w Warszawie, w miejscu historycznego Stadionu Dziesięciolecia. Jak więc można zauważyć, nasza Grupa 
Kapitałowa zrealizuje projekty trzech stadionów, które będą areną EURO 2012, a których to wybudowanie 
znacząco wpłynie na polepszenie osiąganych przez nas wyników fi nansowych.

 Jako Grupa Kapitałowa PBG weszliśmy w tym roku na nowe obszary działalności w budownic-
twie przemysłowym. Udało się nam pozyskać kontrakt na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów 
w Gdańsku. Przez najbliższe kilka lat będzie to jeden z najbardziej perspektywicznych i rozwojowych sektorów 
w branży budowlanej, gdyż podobne zakłady będą powstawać w wielu polskich miastach.

 Znaczącym segmentem działalności Grupy PBG będzie sektor drogowy. W szczególności chcemy 
skupić się na rynku lokalnym, na którym już teraz osiągamy zadowalające nas marże. Aktywnie zabiegamy 
o kontrakty w tym segmencie, biorąc udział w przetargach o łącznej wartości liczonej w miliardach złotych. 
Liczymy, że zbudujemy portfel zamówień pozwalający nam dynamicznie zwiększyć przychody w sektorze bu-
dowy dróg.

 Rozwój Grupy Kapitałowej PBG w kolejnych latach oparty będzie na inwestycjach w obszarze ropy naf-
towej i gazu ziemnego, projektach fi nansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz inwestycjach związanych 
z organizacją w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Planowane jest także 
dalsze zwiększanie aktywności na rynkach zagranicznych.

 Chciałbym podziękować za Wasze zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Staram się konsekwentnie 
realizować zapowiedzianą strategię, tworzyć Spółkę przejrzystą i otwartą na Akcjonariuszy. Cieszę się, że kurs 
akcji, w sytuacji globalnej przeceny spółek na rynku kapitałowym, wyróżniał się pozytywnie na tle indeksów.

 Jestem przekonany, iż kontynuowanie rozwoju Grupy Kapitałowej PBG przyczyni się do dalszego 
wzrostu wartości dla Akcjonariuszy.

 Szczególne podziękowania pragnę złożyć również wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej PBG 
za ich ogromne zaangażowanie i ciężką codzienną pracę. Bez nich ten sukces byłby niemożliwy. 
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