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Wrocław, 13/05/2015 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy ! 

 

Na wstępie chciałam serdecznie podziękować za okazane zaufanie i za zainteresowanie naszą 

Spółką. Mam nadzieję, że zachodzące zmiany przyczynią się do szybkiego rozwoju Spółki i pozwolą 

spełnić Państwa oczekiwania. 

 

Do końca roku 2013 firma Domex-bud Development zajmowała się działalnością w branży 

developerskiej. Rok 2014 przyniósł duże zmiany. Zdecydowaliśmy zmienić profil działania. W 

styczniu 2014 roku rozpoczęły się przekształcenia. Krokiem pierwszym była zmiana w składzie 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a następnie zmiana profilu działalności Spółki.  

 

Oczywiście tak duża zmiana profilu działalności nie może nastąpić z dnia na dzień. Jednak 

stopniowo zamykaliśmy wszystkie działania, które łączyły nas z branżą developerską. 

 

Cały rok 2014 to tak naprawdę rok transformacji. W maju zarejestrowaliśmy zmianę nazwy z Domex-

Bud Development na BPX S.A. oraz zmianę profilu działania. Od tego momentu pracownicy BPX 

S.A. skupili się przede wszystkim na solidnym przygotowaniu do nowych wyzwań na nowym rynku. 

Zaczęliśmy pracować nad rozwojem bazy klientów zarówno tych krajowych jak i zagranicznych. 

Staraliśmy się jak najlepiej przygotować do stopniowego przechodzenia na profil działalności 

Informatycznej oraz do rozszerzania obszaru działalności na rynki zagraniczne. Mocny nacisk 

położyliśmy również na prace analityczne, rozpoznanie rynku oraz na analizy mikro i 

makroekonomiczne. 

 

W ofercie Spółki już w 2014 roku znalazły się usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów 

informatycznych, wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie, usługi związane z rozwojem 

i utrzymaniem tych systemów w ruchu jak również szeroko rozumiane doradztwo biznesowe. 

W portfolio produktowym Spółki znajdują się zarówno systemy klasy ERP (SAP i Infor), jak też 

nowoczesne systemy Business Discovery oparte o technologię in memory – QlikView. 
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W kolejnych latach nadal będziemy działać zgodnie z obraną strategią: 

1. Spółka zamierza rozwijać bazę klientów pozyskaną dzięki przejęciu znacznej części działalności 

operacyjnej firmy Business Partners eXcellence w oparciu o produkty SAP, INFOR oraz QlikView. 

Prace rozwojowe będą przebiegały zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Planujemy 

zarówno dywersyfikować bazę klientów pozyskując odbiorców z różnych branż na rynku, jak i 

poszerzać nasz rozwój poprzez dostarczanie różnorodnych usług. Zamierzamy mocno 

koncentrować się na rozwoju działu wsparcia, nadal utrzymując jakość usług u obecnych klientów 

firmy Business Partners eXcellence sp. z o.o. 

2. Spółka w najbliższych latach zamierza rozwinąć obszar działalności na większą skalę dzięki 

utworzeniu oddziałów zagranicznych. Spółka zamierza otworzyć oddział w jednym z krajów 

europejskich, a następnie na rynku amerykańskim lub azjatyckim. Dynamikę rozwoju nowych 

lokalizacji podyktuje zapotrzebowanie na wysoko specjalistyczne usługi na nowych rynkach. W celu 

sfinansowania tworzenia oddziałów zagranicznych rozważamy prywatną emisję akcji.  

3. W ramach rozwoju firmy planowane jest poszerzanie portfolio produktowego o produkty branży 

IT, usługi okołobiznesowe, jak również doradztwo biznesowe.  

Jesteśmy przekonani, że kończąc procesy przemian wchodzimy w nową erę stabilnego wzrostu. 

Wierzymy, że najbliższe lata przyniosą nam same sukcesy ku naszemu i Państwa zadowoleniu. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym z działalności spółki BPX S.A. w 2014 roku 

dziękując jednocześnie wszystkim Akcjonariuszom za okazane zaufanie. 

 

 

 

  Prezes Zarządu 

 Anna Saczuk 

 


