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Rozpoczynając rok 2009 byliśmy przekonani, że będzie to kolejny dobry rok dla naszej  Spółki. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że na skutek poważnych problemów sektora finansowego w całym świecie, 
wygrywanie kontraktów będzie trudniejsze, że możliwy jest też spadek ich rentowności. Naszym atutem był 
jednak pełen portfel podpisanych kontraktów oraz jasno określone cele dla naszej firmy, poparte 
zaangażowaniem kadry menedżerskiej i całej załogi. Zapraszam zatem bez obaw do lektury rocznego raportu, 
który z przyjemnością oddaję w Państwa ręce. Po raz kolejny potwierdza on, że Spółka jest organizacją 
dojrzałą, a realizowana strategia sprawdza się nawet w trudnych  warunkach gospodarczych.  

Wszystkie dotychczasowe oceny wskazują, że po raz pierwszy od wielu lat rynek IT oraz rynek 
inwestycyjny w 2009 roku wykazały się tendencjami spadkowymi. Nasza Spółka uzyskała natomiast 
kilkunastoprocentowy wzrost przychodów i osiągnęła nieco wyższy zysk niż w rekordowym roku 2008. W 
styczniu 2010 mogliśmy się pochwalić największym w historii portfelem zamówień. Te wyniki zostały 
zauważone i docenione, a wskazują na to mocne wzrosty ceny naszych akcji na warszawskiej giełdzie.  

Miniony rok upłynął nam pod hasłem inwestycji dla Euro 2012. Podkreślaliśmy, że udział w projektach 
związanych z tym wydarzeniem to ważny cel. I udało się go zrealizować! Jesteśmy obecni na stadionach - 
Narodowym, Legii Warszawa czy Wisły Kraków, wyposażamy je w najnowocześniejsze technologie. 
Zamierzamy też brać udział w budowie i modernizacji portów lotniczych, dworców kolejowych, hoteli, które 
realizowane będą w związku z organizacją Mistrzostw Europy. Wierzymy, że będą to istotne dla nas projekty w 
tym i przyszłym roku. Warto podkreślić, że w wielu z nich istnieją szanse na wykorzystanie całej gamy naszych 
kompetencji informatycznych, nie tylko tych  z obszaru technologii inteligentnego budynku. 

Rok 2009 to umocnienie naszej, stale rosnącej, pozycji w sektorze publicznym. Uczestniczymy w 
prestiżowych projektach informatycznych o strategicznym znaczeniu dla kraju, współfinansowanych z funduszy 
UE. Jesteśmy cenionym partnerem wielu centralnych instytucji rządowych, a dzięki posiadanym certyfikatom 
możemy wykonywać projekty o szczególnym znaczeniu dla naszego państwa. 

Konsekwentnie reagujemy na potrzeby zmieniającego się rynku. Zdecydowaliśmy się na uzupełnienie 
naszej oferty poprzez utworzenie w roku 2010 nowego pionu. Będzie to rozszerzenie dotychczasowego 
obszaru usług serwisowych. Inwestycja ta podniesie jakość realizowanych przez nas usług utrzymaniowych i 
serwisowych, powiększy liczbę wartościowych Klientów i szybko przyniesie wymierne korzyści. 

Rozwijając się, szukamy wiarygodnych partnerów nie tylko w obszarach biznesowych. Zdecydowaliśmy 
się na nawiązanie bliższych kontaktów z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 2009 roku podpisaliśmy 
z tą uczelnią list intencyjny o długofalowej współpracy w dziedzinach wzajemnego zainteresowania i 
kompetencji, w tym również w zakresie edukacji oraz transferu wiedzy i technologii. Wierzymy, że zaowocuje 
ona autorskimi i unikalnymi projektami. Planujemy dalszy rozwój współpracy ze środowiskiem naukowym. 

Wielką wagę przykładamy do aktywności społecznej naszej Spółki. Chętnie angażujemy się w działania 
charytatywne i cieszy nas, że osiągane wyniki pozwalają nam dzielić się zyskiem nie tylko z akcjonariuszami. 
Od lat wspieramy polską kulturę i sztukę. Doceniła to Opera Krakowska, przyznając nam nagrodę VOX 
OPERA, w podziękowaniu za wieloletnią, udaną współpracę.  

Mamy powody, aby z optymizmem spoglądać w przyszłość. Dysponujemy odpowiednią wiedzą, 
kompetencjami i doświadczeniem, aby sprostać kolejnym wyzwaniom. Zaangażowanie pracowników i zaufanie 
coraz większej liczby Klientów to baza, na której budujemy swoją rynkową pozycję. 

Cieszy nas, że nasza praca przynosi efekty w postaci wzrostu wartości Spółki. Dziękujemy Państwu za 
okazywane zaufanie. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby zakup akcji Qumak-Sekom był nadal 
atrakcyjną inwestycją. 
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