Ożarów Mazowiecki, 15 maja 2017 r.
Szanowni Państwo,
Obligatariusze WB Electronics S.A.
Działając w imieniu WB Electronics S.A. przedstawiamy Państwu raporty roczne WB Electronics S.A. (Spółka) oraz
Grupy Kapitałowej (Grupa Kapitałowa) za rok 2016. Raporty te zawierają wyniki finansowe oraz podsumowanie
najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w 2016 roku jak również przedstawiają perspektywy rozwoju
Grupy Kapitałowej na kolejne miesiące.
Działalność Grupy Kapitałowej w 2016 roku koncentrowała się na konsekwentnym rozwoju sprzedaży produktów
składajacych na ofertę Grupy. Po raz kolejny produktami dominującymi w rocznej sprzedaży były cyfrowe
systemy łączności, zintegrowane systemy dowodzenia i kierowania ogniem oraz bezpilotowe systemy latające.
Przychody netto ze sprzedaży Grupy w 2016 roku wyniosły 354,8 mln zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży
w roku 2015 o 42%. Na wzrost przychodów w szczególności wpływ istotne umowy zawarte w 2016 roku na
dostawę odpowiednio systemów łączności oraz pocisków rakietowych.
Założenia Grupy Kapitałowej na 2017 rok to utrzymanie pozycji lidera branży na rynku krajowym oraz dalsza
ekspansja na rynkach zagranicznych. W tym celu konsekwentnie budujemy portfel zamówień w II kwartale 2017 r. pozyskaliśmy kolejny istotny kontrakt na dostawy systemów teleinformatycznych dla
jednego z krajowych odbiorców. Niezalenie od powyższego w perspektywie 2017 r. będziemy realizować
posiadane kontrakty eksportowe.
Z uwagi na innowacyjność branży w której działamy prowadzimy szereg prac badawczo-rozwojowych
pozwalających na stałą modernizację oferowanych produktów jak również opracowywanie nowych rozwiązań.
W tym obszarze liczmy na pozytywne efekty zawartych w w przeszłosci umów o współpracy w zakresie
projektowania oraz wytwarzania urządzeń dla sektora obronnego.
Planowana jest również dalsza współpraca spółek z Grupy Kapitałowej z uczelniami technicznymi oraz ośrodkami
badawczo-rozwojowymi oraz uczestnictwo w programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych RP oraz NATO.
Przekazując powyższe sprawozdanie pragniemy przy tym podziękować Obligatariuszom za zaufanie jakim
obdarzyli Państwo Grupę Kapitałową WB Electronics S.A.
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