
Szanowni Państwo,  

 

miniony rok będzie miał w kolejnych latach szczególne znaczenie w rozwoju naszej Spółki. 

Rozpoczęte zostały bowiem znaczące prace związane z dalszą poprawą jakości naszych produktów. 

Odbywają się one zarówno w obszarze inwestycji jak i samej technologii wytwarzania. Obecne 

możliwości techniczne naszych dostawców pozwalają istotnie zwiększyć zarówno bezpieczeństwo jak 

i wydajność produkcji. Staramy się korzystać z nich w największym, możliwym zakresie.  

Inwestycje dotyczyły infrastruktury obecnego zakładu i przede wszystkim nowego, w położonej w 

bezpośrednim sąsiedztwie strefie ekonomicznej. W obecnym zakładzie modernizowane były maszyny 

i urządzenia służące poprawie jakości w szczególności nadzień naszych głównych produktów.  

Nowy zakład jest dzisiaj w zasadzie zakończony. Jesteśmy w trakcie instalacji głównych ciągów 

produkcyjnych. Kolejne kwartały będą poświęcone próbom technologicznym. Produkcja rozpocznie 

się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. Pełną wydajność zakład będzie osiągał przez 

kolejne dwa lata. Po pełnym uruchomieniu nowego zakładu nasze możliwości produkcyjne będą 

mogły się zwiększyć o ponad 25%. Trwają obecnie prace związane z wprowadzeniem na rynek 

kolejnych produktów.  

Spółka zmienia swoją komunikację z rynkiem. Nasze wysiłki będą skierowane na podejmowania 

bezpośrednich interakcji z klientem. Tradycyjne formy reklamy dostaną znacznie mniejsze budżety. 

Przykładem takiej akcji był zrealizowany w zeszłym roku program „Z miłości do radości”. W ramach 

tego programu Spółka współpracowała z największymi fundacjami w Polsce przekazując im pokaźną 

kwotę środków na ich działalność. Zaangażowanie klientów w takie formy aktywności Spółki było 

bardzo duże. Podobne programy będą realizowane w kolejnych latach.  

Osiągnięte wyniki finansowe Spółki w ubiegłym roku były na stabilnym,  wysokim poziomie, 

wyznaczonym w roku 2015. Podstawowe wskaźniki finansowe były porównywalne. Należy podkreślić 

systematycznie rosnący eksport, który będzie najważniejszym wyzwaniem dla Spółki w najbliższym 

okresie. Największym wyzwaniem były rosnące dynamicznie ceny surowców. Konieczne w związku z  

powyższym podwyżki cen, które często prowadziły do perturbacji w kontaktach z naszymi 

największymi klientami, ograniczały zasięg działalności promocyjnej. Mamy nadzieję, że prowadzone 

rozmowy i podjęte decyzje zakończą się ostatecznie pozytywnymi zmianami w strukturze odbiorców.  

Wszystkim pracownikom Spółki, których wyjątkowe zaangażowanie pozwala realizować strategię 

Zarządu, chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować.  

Podziękowania należą się również Akcjonariuszom Spółki, którzy wspierają Zarząd i kadrę w realizacji 

naszych planów inwestycyjnych, niezbędnych dla dalszego rozwoju potencjału Wawel SA.  

 

z wyrazami szacunku 

Dariusz Orłowski 


