Pszczyna, 19.03.2020r.
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny skonsolidowany
raport roczny Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jednostkowy raport roczny
PATENTUS S.A.
Z dużą satysfakcją mogę Państwa poinformować o dobrych wynikach finansowych jakie
osiągnięte zostały przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową PATENTUS S.A.. W minionym
roku Spółki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wypracowały 148 818 tys. PLN
przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, z czego kwota
147 668 tys. PLN przychodów ze sprzedaży została wypracowana przez Spółkę
Dominującą PATENTUS S.A.. Rok 2019 Grupa Kapitałowa Patentus S.A. zakończyła
zyskiem w kwocie 14 635 tys. PLN, z czego zysk w wysokości 14 480 tys. PLN
wypracowała Spółka PATENTUS S.A.
Rok 2019 był przede wszystkim kontynuacja ożywienia w krajowej branży górniczej
z lat 2017-2018. W 2019 roku Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. wykonywała między
innymi: dostawę nowego przenośnika ścianowego, nowego przenośnika zgrzebłowego
podścianowego z kruszarką kęsów oraz urządzeniem przekładkowym oraz nowego
wyposażenia elektrycznego wraz z okablowaniem do zasilania kompleksu ścianowego
dla JSW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów opiewającą na kwotę 26 900 tys. PLN;
dostawę nowych urządzeń dla ściany 618 w pokł. 326 przenośnika zgrzebłowego
ścianowego z kruszarką, przenośnika zgrzebłowego podścianowego, kruszarki,
urządzenia przekładkowego dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław-Śmiały na kwotę
16 032 tys. PLN; dostawę fabrycznie nowego kompletnego kompleksu podścianowego
wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK Pniówek opiewająca na kwotę
4 700 tys. PLN; Dostawę czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy
1200mm dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice opiewająca na
kwotę 26 123 tys. PLN oraz dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych
i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładowych dla PGG S.A. Oddział KWK
Mysłowice-Wesoła, KWK Wujek, KWK Murcki Staszic opiewająca na kwotę 33 860 tys.
PLN z czego dostawa na KWK Murcki Staszic została zrealizowana w bieżącym roku tj.
styczeń 2020r.
W roku 2019 Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A nadal kontynuowała bardzo owocną
współpracę z firmą Ungarex w zakresie produkcji podzespołów zamiennych dla kolei
węgierskich. Zakres wykonywanych zleceń oprócz produkcji kół zębatych powiększył

się również o elementy mechaniczne co przełożyło się na przychód w wysokości
6 348 tys. PLN Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. planuje dalsze zacieśnianie tej owocnej
i przynoszącej zyski współpracy oraz planuje poszerzyć grono swoich odbiorców na
rynkach zagranicznych.
W 2019 roku Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. kontynuowała współpracowała ze
środowiskami naukowymi w Polsce poprzez dalsze prace nad dwoma projektami
dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej pt. „Opracowanie innowacyjnej, opartej
o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze
nanokrystalicznej” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych oraz pt.
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych
z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do
zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych
warunkach eksploatacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjny Rozwój. Suma przekazanego w 2019 roku Grupie Kapitałowej PATENTUS
S.A. dofinansowania wyniosła 979 tys. PLN. W 2020 roku Grupa Kapitałowa PATENTUS
S.A. planuje inwestycje w maszyny i urządzenia w kwocie co najmniej 12 mln PLN, nadal
intensywnie będzie korzystać ze środków oferowanych przez Unię Europejską oraz
realizować nowe innowacyjne projekty badawcze w celu dalszej poprawy oraz dalszego
ugruntowania swojej pozycji na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych.
Zapraszam Państwa serdecznie do szczegółowego zapoznania się z załączonymi
sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej, opinią i raportem biegłego rewidenta.
Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom za
okazane zaufanie oraz docenienie osiągnięć Spółki, natomiast wszystkim klientom
i kontrahentom za dotychczasową współpracę jak również i zaufanie jakim nas
obdarzają.
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