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Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Sympatycy Qumak-Sekom SA, 

 
 
Oddając w Państwa ręce raport z działalności Spółki w roku 2008, chciałbym przede wszystkim 

podziękować za zaufanie jakim darzą Państwo naszą spółkę. Zapraszam do uważnej lektury raportu w 
przekonaniu, że przekazywane informacje potwierdzą, iż zaufanie to jest uzasadnione. 

W raporcie znajdą Państwo dane pokazujące, że był to kolejny bardzo udany rok dla naszej spółki. 
Realizowana przez nas strategia oparta na zdywersyfikowanej ofercie, okazuje się nadzwyczaj 
skuteczna także obecnie, gdy sytuacja makroekonomiczna budzi wiele obaw. Potwierdzają to nie tylko 
wyniki minionego roku, ale i posiadany przez nas już teraz bardzo obiecujący portfel zamówień na rok 
2009. 

Realizowane przez Spółkę kontrakty dają powody do satysfakcji. Wysoka ocena wyrażana przez 
naszych Klientów wzmacnia zaufanie rynku, pozwala na utrzymywanie dotychczasowej  współpracy i 
pozyskiwanie nowych odbiorców naszych usług. Zaufanie Inwestorów i Klientów to zawsze największa 
wartość dla firmy, ale szczególnie istotne jest to w czasach gorszej koniunktury.  

Cieszy fakt, że jesteśmy wysoko oceniani przez niezależnych ekspertów. Nominacja do 
przyznawanej przez gazetę „Parkiet” nagrody „Byki i Niedźwiedzie”, w kategorii „Najlepiej zarządzana 
spółka roku” to powód do zadowolenia i dumy, ale też motywacja dla Zarządu do dalszego doskonalenia 
sposobu kierowania Spółką. 

Uważnie obserwujemy rynek, jego nowości, trendy i przede wszystkim oczekiwania potencjalnych 
odbiorców. Wyszukujemy najciekawsze rozwiązania odpowiadające tym potrzebom i wprowadzamy je 
do swojej oferty. W ubiegłym roku postawiliśmy na rozwój nowego obszaru – outsourcingu usług 
informatycznych. Dziś możemy powiedzieć, że był to właściwy wybór – wiele wskazuje na to, że ten 
segment rynku ma właśnie teraz, w czasach oszczędności, szansę na dynamiczny wzrost. Potwierdza to 
ostatni raport IDC na ten temat. 

Zaufanie Inwestorów do Spółki, które tak podkreślam, opiera się nie tylko na uzyskiwaniu dobrych 
wyników finansowych. To także wynik przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 
Realizowana przez nas polityka informacyjna, oparta na przejrzystości i szybkim informowaniu o 
wszelkich zdarzeniach pozwoliła nam na uzyskanie opinii spółki wysoce wiarygodnej i rzetelnej. 

Kolejny rok dobrych wyników to oczywiście powód do zadowolenia, ale także świadomość większych 
wobec nas oczekiwań, to rosnąca odpowiedzialność. Świetnie to rozumiemy i uważamy, że 
odpowiedzialność społeczna firmy to bardzo ważny element jej wiarygodności i pozycji rynkowej. 
Podejmujemy wiele działań, mających na celu wspieranie polskiej kultury, jesteśmy m.in. sponsorem 
Opery Krakowskiej. Mamy też zaszczyt być partnerem pozarządowych instytucji charytatywnych, 
wspieramy wiele akcji o takim charakterze. Cieszy nas, że także w trudniejszych czasach mamy czym 
dzielić się z tymi, którzy takiej pomocy potrzebują. 

Jeszcze raz dziękując Państwu za zaufanie, wyrażam przekonanie, że rok 2009 przyniesie nam 
jeszcze więcej powodów do satysfakcji, a tym samym inwestycja w akcje Qumak-Sekom po raz kolejny 
okaże się udanym przedsięwzięciem inwestycyjnym. 

 
 
Warszawa, 20 kwietnia 2009 r.      
 
 
 
         Paweł Jaguś, 

Prezes Zarządu Qumak-Sekom SA 
 
 
 


