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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 2018. Raporty te zawierają 
wyniki finansowe Grupy Kapitałowej oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce 
w 2018 roku jak również przedstawiają perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej na kolejne miesiące.  
 
Działalność Grupy Kapitałowej w 2018 roku koncentrowała się na dalszym 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 2018 roku wyniosły 318,2 mln zł i były wyższe od 
przychodów ze sprzedaży w roku 2017 o 5,8%. Na uwagę jednak zasługuje wzrost skonsolidowanego zysku 
netto, który wzrósł z 33,3 mln zł w 2017 roku do 36,8 mln zł roku 2018 tj. o ponad 10,4% w stosunku r/r. 
 
Założenia Grupy Kapitałowej na kolejny rok to dalsze wzmanianie kompetencji Grupy, umocnienie pozycji na 
rynku krajowym jak również dalsza ekspansja na rynki zagraniczne. Konsekwentnie budujemy portfel 
zamówień pozyskując kolejne kontrakty tak od dotychczasowych kontrahentów jak i od zupełnie nowych 
odbiorców. Dzieki posiadanemu doświadczeniu oraz atrakcyjnej ofercie produktów liczymy na zwiększenie 
znaczenia kontraktów eksportowych dla Grupy.  
 
Ubiegły rok był również istotny z punktu widzenia poszerzenia kompetencji i składu Grupy Kapitałowej.  
W okresie tym włączyliśmy do Grupy dwie firmy technologiczne tj. 3City Electronics Sp. z o.o. oraz PolCam 
Systems Sp. z o.o. 
 
Analogicznie do lat ubiegłych, równiez 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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Piotr Wojciechowski – Prezes Zarządu 
 
Adam Bartosiewicz – Wiceprezes Zarządu 


