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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 2017. Raport ten zawiera 
wyniki finansowe Grupy Kapitałowej oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w 
2017 roku jak również przedstawia perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej na kolejne miesiące.  
 
Działalność Grupy Kapitałowej w 2017 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 2017 roku wyniosły 300,9 mln zł i były niższe od przychodów 
ze sprzedaży w roku 2016 o 15,2%. Na uwagę jednak zasługuje wzrost rentownosci, gdyż pomimo spadku 
przychodów ze sprzedaży skonsolidowany zysk netto wzrósł z 26,2 mln zł w 2016 roku do 33,3 mln zł  
w roku 2017.  
 
Założenia Grupy Kapitałowej na kolejny rok to umocnienie pozycji lidera branży na rynku krajowym, 
utrzymanie pozycji na innych rynkach, na których Grupa jest obecna, jak również dalsza ekspansja na kolejne 
rynki zagraniczne. W tym obszarze 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 struktury właścicielskiej – Spółka pozyskała inwestora 
finansowego, który będzie ją wspierał w realizacji ambitnych planów rozwojowych. 
 
Planowana jest również dalsza współpraca spółek z Grupy Kapitałowej z uczelniami technicznymi oraz 
ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczestnictwo w programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych RP 
oraz NATO. Działalność badawczo – rozwojowa to jeden z podstawowych obszarów naszej działalności 
umożliwiających modernizację oraz poszerzanie oferty produktowej, również o zupełnie nowe rozwiązania. 
 
Przekazując powyższe sprawozdanie pragniemy przy tym podziękować Obligatariuszom za zaufanie jakim 
obdarzyli Państwo Grupę Kapitałową WB Electronics S.A. 
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