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Warszawa, kwiecień 2008 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo 
Akcjonariusze Qumak-Sekom S.A., 
 
 
Z dużą satysfakcją mam przyjemność przekazać Państwu raport z działalności Qumak-Sekom S.A. w 
roku 2007. 
 
To już drugi rok, w którym skutecznie wykorzystywaliśmy pozyskany od naszych akcjonariuszy kapitał. 
Zrealizowaliśmy z nawiązką obiecane inwestorom zyski, o 20% przekraczając pierwotną prognozę 
wyniku netto. Bardzo dobre rezultaty to efekt konsekwentnie realizowanej strategii i zdolności 
wykorzystania szans, jakie przynosi rosnący rynek. Konsekwentnie umacniamy pozycję 
wyspecjalizowanego integratora, koncentrując się na trzech liniach biznesowych: integracji systemowej, 
integracji aplikacji biznesowych i technologiach inteligentnego budynku. Uważnie obserwujemy rynek, 
jego nowości, trendy. Wyszukujemy najciekawsze propozycje odpowiadające na potrzeby naszych 
klientów i wprowadzamy je do swojej oferty. 
 
Zysk netto w roku 2007 wyniósł 8 391 tys. zł, wobec 4 732 tys. zł w 2006 r. Przychody firmy w tym 
okresie to 208 848 tys. zł. przy 163 119 tys. w roku poprzednim. Dynamika przychodów rok do roku to 
128%, a wyniku netto 177%. Ta proporcja pokazuje wzrost rentowności, osiągany dzięki zwiększaniu 
sprzedaży wysokokwalifikowanych usług i skutecznej kontroli kosztów. Zarząd podjął uchwałę o 
zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy, na którą chcemy przeznaczyć ok. 30% 
zysku.  
 
Cieszy nas bardzo, że doceniane są nasze starania o zachowanie przejrzystości w relacjach z 
inwestorami i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. Qumak-Sekom został nominowany przez 
Gazetę Giełdy Parkiet do nagrody „Byki i niedźwiedzie” za rok 2007 w kategorii „Spółka o najwyższych 
standardach ładu korporacyjnego”. 
 
Jesteśmy przekonani, że obecny rok będzie kontynuacją wzrostu firmy. Posiadany w obecnej chwili 
portfel zamówień, o wartości ponad 180 mln zł, gwarantuje oczekiwany wzrost przychodów i zysku, 
przedstawiony w niedawno opublikowanej przez Zarząd prognozie. 
 
Opierając się na prognozach analityków rynku, można oczekiwać, że polski rynek technologii 
informatycznych będzie rósł przez kilka następnych lat, także dzięki przeznaczeniu poważnych kwot z 
funduszy europejskich na innowacyjne rozwiązania w biznesie oraz sektorze publicznym. Naszą ambicją 
jest efektywne wykorzystanie tego wzrostu. 
 
Oczywiście perspektywy jakie daje rozwijający się rynek, to zarówno szansa, jak i wyzwanie. Efekty 
naszej pracy pozwalają nam z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie. 
To wynik skutecznej realizacji przemyślanej strategii, dzięki zaangażowaniu, wysokim kwalifikacjom i 
kompetencji wszystkich pracowników firmy. 
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Zachowanie się kursu akcji Qumak-Sekom, na tle ogólnej tendencji, wskazuje, że inwestorzy mają 
zaufanie do sposobu zarządzania firmą. Bardzo Państwu za to zaufanie dziękujemy. Wysoko oceniają 
spółkę także analitycy finansowi. To dobra informacja dla obecnych i potencjalnych akcjonariuszy, a dla 
nas motywacja do dalszego wysiłku. 
 
Zarząd i wszyscy pracownicy są dumni z efektów naszej wspólnej pracy. Możemy z optymizmem 
patrzeć w przyszłość i mamy podstawy, aby wierzyć, że inwestycja w akcje naszej firmy to dobra 
inwestycja. 
 
 
 
 
 

Paweł Jaguś 
Prezes Zarządu 

 


