Jaworzno, 26.04.2019 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu Termo–Rex S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu
jednostkowy raport roczny Spółki Termo–Rex S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy
Kapitałowej Termo–Rex za 2018 r. Raporty te zawierają szczegółowe informacje o wynikach
finansowych Termo–Rex S.A i jej Grupy kapitałowej, a także opis prowadzonej przez nasze
podmioty działalności.
Za nami niezwykle wymagający 2018 rok. Rok pełen zmian, które istotnie wpłynęły na
sektor budowlany. W minionym roku Grupa Termo–Rex znacząco odczuła wzrost cen
podstawowych materiałów i surowców budowlanych w każdym z segmentów swojej działalności.
Również duże znaczenie dla Grupy miała niekorzystna sytuacja na rynku pracy i obserwowany
stopniowy wzrost wynagrodzeń. Grupa Termo–Rex osiągnęła w 2018 r. przychody w wysokości
63.226 tyś. zł. oraz stratę netto 336 tyś zł. Bacznie przyglądamy się i reagujemy na wyzwania
związane ze wzrostem kosztów materiałów budowalnych, kosztów pracy i usług podwykonawców.
Jest to niezwykle istotne działanie, w czasie tak wysokiej zmienności trendów gospodarczych gdzie
coraz trudniej jest planować, nawet w stosunkowo krótkich okresach.
W roku 2018 zintensyfikowane działania nie uchroniły Nas od trudności w budownictwie
energetycznym i przemysłowym związanych z ze wzrostem kosztów materiałów i wynagrodzeń.
W portfelu kontraktów największy udział odnotowaliśmy w budownictwie energetycznym
i petrochemicznym. Realizowaliśmy budowę nowego bloku 910 MW w Elektrowni Opole.
obróbkę cieplną w ramach inwestycji Lotos EFRA Gdańsk.
W trakcie 2018 roku Spółka pracowała nad pozyskaniem większej ilości mikrosfer z popiołów
lotnych w Polsce i na rynkach zagranicznych, także poza Unia Europejską, co w rezultacie powinno
mieć pozytywne odzwierciedlenie z 2019 roku.
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W roku 2019 celem spółki będzie dalszy wzrost portfela zaleceń na lata następne poprzez
konsekwentny rozwój, aby uzyskać systematyczny wzrost przychodów i wyników finansowych.
Na zakończenie, w imieniu Zarządu chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym
Termo–Rex nieustannie się rozwija, stawiając sobie coraz ambitniejsze cele. Dziękuję
Pracownikom za zaangażowanie i ciężką pracę, a naszym Inwestorom - za zaufanie, jakim
obdarzyli Spółkę. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczać Akcjonariuszom satysfakcjonujących
rezultatów finansowych .

Z życzeniami dalszej zawodowej pomyślności
dla Spółki i jej Akcjonariuszy oraz Inwestorów,

Prezes Zarządu
Jacek Jussak

ul. Wojska Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno
Centrala: tel. +48 32 614 00 56; fax +48 32 615 03 30; sekretariat@termo-rex.pl, biuro.zarzadu@termo-rex.pl
ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ zoc@termo-rex.pl; HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA handel@termo-rex.pl
Kapitał zakładowy 11.350.000,00 PLN wniesiony w całości
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000400094, NIP 6322006690, REGON 242619597

