LIST PREZESA ZARZĄDU
Szczecin, 15 marca 2012 roku
Szanowni Państwo,
W minionym roku Odratrans S.A., jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Odratrans, obchodziła
65-lecie swojego powstania. Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki, z sukcesem zakończyła
restrukturyzację oraz poczyniła pierwsze kroki na rynku kapitałowym, pozyskując w drodze emisji
obligacji 60 mln PLN od renomowanych instytucji finansowych.
Odratrans S.A. aktywnie uczestniczyła w realizacji przyjętej w 2010 roku strategii dynamicznego
rozwoju Grupy Kapitałowej co bezpośrednio przełożyło się na jej wyniki finansowe. Spółka
wypracowała blisko 41 mln zysku operacyjnego i zamknęła 2011 rok zyskiem netto na poziomie 28,3
mln PLN. Są to jedne z najlepszych wyników w jej historii, będące rezultatem zmian, wzmocnienia
synergii w Grupie Kapitałowej, poprawienia wydajności pracy floty oraz optymalizacji zatrudnienia.
Pod nadzorem Odratrans prowadzone jest wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego, który
pozwoli na ujednolicenie oraz optymalizację wszelkich procesów w ramach działalności całej Grupy
Kapitałowej.
Spółka zamierza w najbliższym czasie aktywnie włączyć się w proces konsolidacji rynku
infrastruktury logistycznej. Szczególną wagę chcemy przyłożyć do portów nadbałtyckich - pierwsze
efekty tych działań powinny być widoczne jeszcze w tym roku.
W listopadzie Odratrans S.A. pozyskała w drodze emisji obligacji 60 mln PLN od renomowanych
inwestorów finansowych, głównie TFI i OFE. Od lutego nasze obligacje są notowane na rynku
Catalyst prowadzonym na platformie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To dobry
prognostyk przed planowanym w tym roku debiutem Spółki na rynku regulowanym GPW.
Nasze wysiłki zostały docenione przez prestiżowe organizacje. 15 czerwca 2011 roku Odratrans S.A.
została laureatem konkursu „Orły Polskiego Biznesu w Niemczech 2011” organizowanego przez
Instytut Lecha Wałęsy. Ta pierwsza w Polsce nagroda dla rodzimych liderów biznesu na rynku
niemieckim jest ukoronowaniem naszych wysiłków i najlepszym dowodem naszego sukcesu w
Niemczech.
W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom, Akcjonariuszom, Radzie
Nadzorczej i Partnerom Spółki za ogromny wkład w rozwój oraz okazane zaufanie. Jestem
przekonany, że w kolejnych latach będziemy wspólnie budowali czołową firmę logistyczną w
Europie.
Z poważaniem,
Piotr Chajderowski
Prezes Zarządu
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