Ożarów Mazowiecki, 21 maja 2021 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 WB Electronics S.A. (Grupa Kapitałowa) za rok 2020. Raporty te zawierają wyniki
finansowe Grupy Kapitałowej oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w 2020 roku
jak również przedstawiają perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej na kolejne okresy.
Działalność Grupy Kapitałowej w 2020 roku koncentrowała się na dalszym rozwoju sprzedaży produktów
składających 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.
W 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy WB wyniosły 328,1 mln PLN wobec 388,4 mln PLN na koniec roku
2019, co stanowi spadek o 60,3 mln PLN i zmianę (-) 15,5% w ujęciu r/r. Wynik netto roku 2020 ukształtował
się na poziomie 29,4 mln PLN.
W poprzednim roku na otoczenie biznesowe w sposób bezprecedensowy wpłynęła epidemia COVID-19.
Liczne ograniczenia o charakterze fizycznym oraz logistycznym wpłynęły na kształt procesów operacyjnych
ale również wpłyną z całą pewnością na otoczenie makroekonomiczne. Naszym priorytetem w tym okresie
pozostawało bezpieczeństwo naszych Pracowników oraz Kontrahentów. W konsekwencji procesy
produkcyjne realizowane były bez istotnych zakłóceń. Podejmowaliśmy również działania w celu
wyeliminowania ryzyka niedoborów w łańcuchu dostaw.
Założenia Grupy Kapitałowej na kolejny rok to dalsze wzmacnianie kompetencji Grupy, prawidłowa realizacja
zawartych kontraktów, umocnienie pozycji na rynku krajowym jak również dalsza ekspansja na rynki
zagraniczne. Pomimo wymagającego otoczenia naszym celem nadal pozostaje rozbudowa portfela
zamówień tak krajowych jak i eksportowych.
Analogicznie do lat ubiegłych, również w kolejnych okresach planowana jest dalsza współpraca spółek
z Grupy Kapitałowej z uczelniami technicznymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczestnictwo w
programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych. Działalność badawczo – rozwojowa to jeden
z podstawowych obszarów naszej działalności umożliwiających modernizację oraz poszerzanie oferty
produktowej, również o zupełnie nowe rozwiązania.
Przekazując raporty roczne pragniemy przy tym podziękować Obligatariuszom za zaufanie jakim obdarzyli
Państwo Grupę Kapitałową WB Electronics S.A.
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