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LIST PREZESA ZARZĄDU OT LOGISTICS S.A.
Szanowni Państwo,
Za nami pierwsze półrocze 2012 roku – okres obfitujący w wiele ważnych dla Grupy
Kapitałowej OT Logistics wydarzeń. Zmieniliśmy nazwę naszej Grupy z „Odratrans” na
„OT Logistics”, nasze obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst, nasze wskaźniki
finansowe utrzymują wysoką dynamikę wzrostu w stosunku do wyników lat poprzednich.
Zmiana nazwy wynika z faktu, że na przestrzeni ostatnich lat z firmy transportowej
staliśmy się Grupą Kapitałową specjalizującą się w usługach logistyczno-spedycyjnych.
Obecnie właśnie spedycja, w szczególności kolejowa, jest tym segmentem naszych usług,
który rozwija się w sposób najbardziej dynamiczny. Wraz z inwestycjami w polskie porty
morskie, które planowane są na przełomie lat 2012/2013, kompleksowość naszych usług
znacznie się zwiększy przez co otworzy dla naszej Grupy zupełnie nowe perspektywy
rozwoju.
Realizacja przyjętej we wcześniejszych latach strategii dynamicznego rozwoju Grupy
Kapitałowej OT Logistics przynosi w kolejnych okresach wymierne wyniki finansowe.
Grupa Kapitałowa OT Logistics uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości 239,3
mln zł, 14,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 6,4 mln zł zysku netto. Są to wyniki lepsze
od tych z pierwszego półrocza 2011 i stanowią potwierdzenie, że Grupa Kapitałowa OT
Logistics ciągle się rozwija i coraz wyraźniej aspiruje do pozycji lidera rynku. Trzeba
również podkreślić, że z uwagi na specyfikę branży, w której działamy, druga połowa
roku jest dla nas zazwyczaj korzystniejsza pod względem finansowym i według naszych
prognoz na koniec 2012 będziemy mogli pochwalić się jeszcze lepszymi wynikami
finansowymi.
Po debiucie na rynku obligacji Catalyst, na czwarty kwartał bieżącego roku planujemy
debiut na rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Biorąc pod
uwagę osiągane przez nas wyniki mamy nadzieję, że debiut na rynku podstawowym
okaże się równie udany jak na rynku Catalyst.
W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za ogromny wkład w
rozwój Grupy, a akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej i partnerom Spółki za okazane
zaufanie. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy wspólnie kontynuowali
budowę czołowej firmy logistyczno-spedycyjnej w Europie.
Z poważaniem,
Piotr Chajderowski
Prezes Zarządu
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