
Szanowni Akcjonariusze Cenospheres Trade & Engineering S.A., 

W imieniu Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. (CTE, Spółka) przekazuję Sprawozdanie 

Finansowe za ostatni rok obrotowy. Bez wątpienia rok 2017 był trudnym okresem dla Spółki. Podstawowym 

ograniczeniem dla Spółki był brak kapitału obrotowego, który pozwalałby na swobodne zakupy mokrej 

mikrosfery i obsługę nowych klientów. Zarząd podjął działania zmierzające do pozyskania nowego finansowania 

i jednocześnie prowadził spotkania z nowymi klientami. Dzięki zdywersyfikowanym źródłom mikrosfery, byliśmy 

w stanie dostarczyć próbki nowej mikrosfery, zgodnej z oczekiwaniami naszych nowych odbiorców (przede 

wszystkim z branży wydobycia ropy i gazu) i uzyskać ich akceptację. Jednocześnie kontynuowaliśmy wydobycie 

surowca z laguny w Karagandzie.  

Ostatni kwartał 2017 potwierdził trwały charakter pozytywnych dla Spółki i obserwowanych od połowy roku 

zmian na rynku mikrosfery. Kraje które do tej pory były liderami w dostawach mokrego surowca – Chiny i Indie 

w znaczący sposób ograniczyły podaż surowca. Wynika to z ograniczania znaczenia energetyki węglowej  

w Chinach i Indiach i towarzyszącej temu likwidacji lub ograniczaniu działania elektrowni i elektrociepłowni 

zasilanych węglem kamiennym, w wyniku spalania którego powstaje mikrosfera. Ta zmiana i towarzyszące temu 

zmniejszone dostawy mikrosfery z Chin i Indii mają, w ocenie Zarządu Spółki, bardzo duże znaczenie dla 

perspektyw stojących przed CTE. Przede wszystkim oznaczają otwarcie nowych rynków zbytu na których 

dominowały do tej pory produkty z Chin i Indii – co spółka już wykorzystuje dostarczając na przełomie 2017  

i 2018 mikrosferę do nowych odbiorców - oraz stopniowy wzrost cen na oferowany przez Spółkę produkt. 

W obecnej sytuacji kluczowe dla skorzystania z tych zmian jest pozyskanie przez Spółkę środków obrotowych 

które pozwolą na sfinansowanie zakupów mokrej mikrosfery w Kazachstanie, tak by zabezpieczyć materiał na 

rosnącą sprzedaż. Kontrakty na zakup i kupno mikrosfery w kwietniu – lipcu 2018 pozwolą Spółce w pełni 

wykorzystać nowe i wcześniejsze możliwości sprzedażowe, prawdopodobnie w lepszych cenach. 

Jeśli te plany się powiodą, kolejnym krokiem w dalszym rozwoju firmy będzie rozważenie budowy nowej linii 

do suszenia i przetwarzania mikrosfery, tak by zwiększone moce produkcyjne pozwoliły na obsługę nowych 

kontraktów na sprzedaż mikrosfery. 

Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom za zaufanie do spółki. 

Głęboko wierzę, że najtrudniejsze lata są za nami i dzięki naszej pracy i zaangażowaniu w 2018 osiągniemy 

satysfakcjonujące Akcjonariuszy wyniki sprzedaży i rentowności.  
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