
Szanowni Akcjonariusze

Pierwsza połowa bieżącego roku była ważna  dla Spółki ze względu na realizację emisji nr 7 

akcji Centrostal S.A. Przedstawiona koncepcja budowy polskiej sieci dystrybucji stali spotkała się z 

dużym zainteresowaniem inwestorów i Spółka pozyskała maksymalna kwotę środków w wysokości 

217 mln.zł.

 Do chwili obecnej z kwoty 192 mln. zł przeznaczonej na akwizycję spółek dystrybucyjnych 

zaangażowano kwotę 160,5 mln. zł  a z 25 mln.zł  przeznaczonych na środki obrotowe Centrostal S.A. 

w Gdańsku i spółek zależnych zaangażowano 22,5 mln.zł.

Spółka  uważa  pierwsze  6  m-cy  bieżącego  roku  za  bardzo  udane.  Wzrost  sprzedaży  w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł ponad 35%

W I kwartale zanotowaliśmy zysk netto w wysokości 1.008 tys.zł a w II kwartale 1.047 tys.zł.

Ponieważ 24 maja br. Główny akcjonariusz Spółki Złomrex S.A. ogłosił przyspieszenie prac 

konsolidacyjnych i połączenia w IV kw. br. Centrostal S.A. z nowo powołana Spółką Złomrex Steel 

Serwices , na koniec II kwartału w zobowiązaniach pozabilansowych wykazano odszkodowanie dla 

Prezesa Zarządu. Jednakże ze względu na to,  że 21 września br Rada Nadzorcza przyjęła moją 

rezygnację oraz wypowiedzenie umowy o pracę zaszła konieczność założenia rezerwy nie tylko na 

odszkodowania  z  racji  funkcji  Prezesa  Zarządu  ale  również  wynikających z  umowy o  pracę  jako 

Dyrektora.  Stąd  też  wynik  Spółki  za  I  półrocze  został  obniżony  o  kwotę  rezerw  założonych  na 

powyższe cele.

Chciałbym wyrazić przekonanie, że spółka po wielu latach wdrażania całego zakresu usług 

związanych z przetwórstwem stali, uodporniła się na wahania koniunktury w handlu.

Przychody oraz pozyskiwana masa marży z przetwórstwa, szczególnie w zakresie produkcji zbrojeń 

budowlanych przekraczająca w niektórych miesiącach nawet 50% ogólnej kwoty masy marży daje 

podstawę do optymizmu w zakresie wyniku finansowego na koniec bieżącego roku.

 
Centrostal S.A. w Gdańsku zawsze prowadził politykę systematycznego i zrównoważonego 

rozwoju. Dlatego pomimo umiarkowanych wyników, ze względu na całkowity brak własnych środków 

obrotowych,  nigdy  nie  stracił  płynności  finansowej  i  zaufania  banków  oraz  akcjonariuszy 

pozostających praktycznie jedną z niewielu spółek ze sprywatyzowanych po roku 90-tym Centrostali, 

które albo już nie istnieją, albo przeszły postępowanie układowe lub upadłościowe.

Spółka po kilkunastu  latach działalności  dysponuje  obecnie  kapitałem obrotowym umożliwiającym 

obniżenie kredytów bankowych. 



Zostawiam przedsiębiorstwo  w  dobrej  kondycji  finansowej  i  organizacyjnej  oraz  przygotowane na 

nowe wyzwania rynku.

Odchodząc ze Spółki  wyrażam nadzieję,  że podejmowane obecnie przez głównego akcjonariusza 

Złomrex S.A. prace konsolidacyjne spowodują dalsze obniżenie kosztów bieżącej działalności Spółki i 

poprawę rentowności przedsiębiorstwa ku zadowoleniu wszystkich akcjonariuszy.

Dziękuję wszystkim akcjonariuszom za wieloletnią wyrozumiałość i zaufanie

Zbigniew Canowiecki

   Prezes Zarządu
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