
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie naszymi akcjami

drugim roku notowań naszej Spółki na alternatywnym rynku obrotu NewConnect

 

Rok 2012 to kolejny rok w którym realizowaliśmy działania związane z modernizacją parku 

maszynowego. Pozwoliło to nam wprowadzić na rynek nowe wyroby o wysokiej jakości i w 

atrakcyjnej cenie. 

 

Znalazły one zastosowanie szczególnie u kontrahentów w branży rolniczej, dla której 

odnotowaliśmy 120% wzrost sprzedaży w stosunku do założeń budżetowych.

 

Dzięki wzmożonym działaniom prorozwojowym 

odnotowaliśmy około 18% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, 

co bezpośrednio przełożyło sie na uzyskany wysoki wynik na działalności operacyjnej.

 

W roku 2013 zamierzamy kontynuować działania idące w kierunku dalszego zwiększenia 

naszego udziału w rynkach Polski i Europy. Zamierzamy również rozszerzyć naszą ofertę i 

rozpocząć współpracę z klientami którzy działają w innych sektorach 

rolnictwo. 

 

Zasoby którymi dysponujemy oraz potrzeba rynku stwarza nam nowe możliwości rozwoju

Chcemy je w pełni wykorzystać i jesteśmy do tego gotowi.

 

Dziękując Akcjonariuszom, Partnerom i Pracownikom 

zapoznania się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki CSY S.A. za rok 201
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Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

 

Grzegorz Wrona 

 

 

 

 

 

 

 


