
 
 

 
 
 

Warszawa, 3 kwietnia 2019 roku 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedziba w Człuchowie (dalej: „Radpol”, „Spółka”) oraz 

wszystkich jej pracowników z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu raport za rok zakończony dnia  

31 grudnia 2018 roku.  

Spółka pierwszy raz od kilku lat zakończyła rok pozytywnym wynikiem netto i to w wysokości ponad  

2 milionów złotych. Wynik na poziomie wskaźnika EBITDA jest niemal dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym 

oraz prawie siedmiokrotnie wyższy niż w roku 2016. 

Wypracowane wyniki pozwoliły nam na osiągnięcie wskaźników finansowych na poziomach zdefiniowanych 

przez bank finansujący w umowie kredytu z dnia 4 września 2012 roku z późniejszymi zmianami. Z ogromnym 

zadowoleniem komunikuję Państwu, że miesiące pracy skoncentrowane na poprawie sytuacji płynnościowej 

Spółki oraz na działaniach mających na celu zwiększenie jej efektywności organizacyjnej przynoszą coraz 

lepsze rezultaty. 

Rok 2017 był okresem wychodzenia Spółki z problemów, kiedy to Radpol potrzebował wsparcia Akcjonariuszy  

i banku. Rok 2018 natomiast, możemy zdefiniować jako rok wyjścia Spółki z ram, w które, zwłaszcza w 

obszarze sprzedaży, została wtłoczona w ostatnich latach oraz pokazania rynkowi, że Radpol to Spółka 

innowacyjna i skuteczna w realizowaniu przyjętych założeń. Udało nam się w kilku projektach zrealizować 

założenia naszej misji, która brzmi: Wspólnie z klientami tworzymy innowacje technologiczne budujące dla 

nich wartość. Odpowiadając na potrzeby klientów zrealizowaliśmy projekty specyficzne, dopasowując produkt 

do potrzeb klienta, pozyskując odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, a jednocześnie wykorzystując 

innowacyjne pomysły naszych pracowników, którym w tym miejscu pragnę podziękować za ich „otwarte 

głowy” i odwagę w dzieleniu się swoimi doświadczeniami i pomysłami. Zarząd ma ogromne zaufanie do 

kompetencji pracowników oraz pełną świadomość tego, że tylko dzięki ich zaangażowaniu będziemy w stanie 

realizować nasze ambitne cele mające udowodnić, że Radpol jest Spółką innowacyjną, technologiczną. 

Sprzedaż produktów „szytych na miarę” dla konkretnych klientów osiągnęła w roku 2018 wartość ponad 10 

milionów złotych. Produkty te odpowiednio przetestowane oraz zweryfikowane pod kątem ich użyteczności 

również dla innych odbiorców mogą na stałe wejść do oferty Radpol, niemniej jednak szczycimy się tym, że 

udało nam się odpowiedzieć na bardzo szczególne oczekiwania klientów właśnie w tym roku. 

Sprzedaż na nowych rynkach i do nowych klientów sięga 11 milionów złotych. Trudnym procesem okazało się 

zdobywanie rynków zagranicznych, ponieważ wiele miesięcy zajął nam proces pozyskiwania wymaganych 

certyfikatów i dopuszczeń, jednak dynamiczne wzrosty sprzedaży zagranicznej w czwartym kwartale 2018 

roku pokazują, że jesteśmy coraz lepiej przygotowani do zdobywania rynków zagranicznych i planujemy 

pokazać to w roku 2019.  



 
 

 
 
 

Coraz częściej udaje nam się przekonać naszych klientów, że oprócz tradycyjnych standardowych produktów 

jesteśmy otwarci na inne formy współpracy. Sprzedajemy usługi preizolacji rur z różnych materiałów, 

sprzedajemy usługi realizowane przez pracowników naszych laboratoriów, prowadzimy liczne szkolenia  

i realizujemy skomplikowane projekty. To dla pracowników Radpol nowe obszary, niemniej jednak uważamy, 

że są one dla Spółki bardzo rozwojowe i będziemy kontynuować działania mające na celu pokazanie Radpol  

z innej, słabo znanej do tej pory, strony. 

W styczniu br. w Zarządzie Spółki nastąpiły zmiany i mam zaszczyt od tego roku być Prezesem Radpol S.A. 

Razem z Panem Jackiem Fotymą – Członkiem Zarządu, chcemy aby Spółka w kolejnych miesiącach swojej 

działalności kontynuowała zainicjowane kilka miesięcy temu pozytywne trendy. Naszym zdaniem przy 

wsparciu prężnie działającego zespołu ludzi, z którymi mamy przyjemność i zaszczyt pracować na co dzień, 

będziemy konsekwentnie realizować założenia i dążyć do wytyczonych celów określonych w opublikowanej  

w roku 2017 strategii. 

W tym miejscu chcę wszystkim podziękować za wspólną pracę w minionym 2018 roku. Dziękuję wszystkim 

naszym Akcjonariuszom za zaufanie i cierpliwość, Członkom Rady Nadzorczej za wsparcie jakie od nich 

otrzymaliśmy. Dziękuję również naszym Klientom za zaufanie i nieprzerwaną współpracę oraz przede 

wszystkim moim współpracownikom i pracownikom, bez których zapewne ten list nie mógłby być tak 

pozytywny. 

 

Z poważaniem, 

Anna Kułach 
Prezes Zarządu 
 

  


