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List do Akcjonariuszy i Inwestorów Spółki RSY S.A. 

 

Szanowni Państwo, 

Rok 2010 był jednym z najważniejszych okresów w historii spółki RSY S.A. 22 grudnia 

2010 roku Spółka zadebiutowała na alternatywny rynku obrotu papierów wartościowych 

NewConnect. W dniu debiutu obiecaliśmy Państwu sukcesywne budowanie wartości firmy 

dla naszych akcjonariuszy, co konsekwentnie czynimy. 

Pierwszy etap restrukturyzacji polegał na ustabilizowaniu sytuacji, pomimo 

niekorzystnych tendencji związanych z kryzysem w branżach dostarczających spółce 

kluczowych zamówień, dotyczących napraw głównych silników, takich jak transport oraz 

budownictwo drogowe i mieszkaniowe. 

Drugi etap restrukturyzacji zapoczątkowany wiele miesięcy przed debiutem polegał na 

odwróceniu proporcji napraw i zwiększeniu udziału przychodów w wyniku wzrostu napraw 

silników pochodzenia zachodniego oraz spadku zamówień na remonty silników 

nieprodukowanych silników krajowych. 

Wspomniana restrukturyzacja doprowadziła to do zwiększenia przychodów w I kwartale 

2011 roku w odniesieniu do przychodów z I kwartału 2009 i 2010 roku o ponad 1 mln 

złotych. 

Kolejnym etapem budowania wartości spółki RSY S.A. było zintensyfikowanie działań 

mających na celu uzyskanie autoryzacji silnikowych,  niezależnych producentów silników. 

Działania te doprowadziły do podpisania umów autoryzacyjnych zwiększających prestiż 

oraz pozycję w rozmowach z potencjalnymi klientami jak również zwiększające potencjał 

techniczny, będący wynikiem szkoleń i dostępu do dokumentacji technicznych. 
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Spółka RSY S.A. w chwili obecnej jest autoryzowanym przedstawicielem następujących 

firm: 

 John Deere, Yanmar, Mercedes Benz, VMotori, MTU/Detroit Diesel, DEUTZ 

Kolejne działania przyjęte w strategii rozwoju oraz zawartymi  ustaleniami producentów 

silników będą dotyczyły penetracji rynku, pozyskiwania nowych klientów oraz sprzedaży 

części zamiennych u klienta w terenie. 

Do końca miesiąca lipca 2011 roku zostanie podpisana umowa autoryzacyjna 

z producentem Autobusów Spółką Akcyjną AUTOSAN. 

Jednym z priorytetów Spółki  przyjętych do realizacji w roku 2011 jest zakup nowych 

maszyn, zwiększających możliwości techniczne i podwyższające jakość naszych usług. 

Spółka RSY S.A. jest jednym z największych podmiotów wykonujących naprawy główne 

silników wysokoprężnych do pojazdów użytkowych w Polsce. Wysoka jakość oferowanych 

przez nas usług ugruntowała nasza pozycję na rynku – firmy wiarygodnej i rzetelnej. 

Rok 2011 będzie pełen wyzwań,  przygotowany plan działań powinien skutkować 

rozwojem  sytuacji naszej Spółki oraz dalszym budowaniem wartości dla naszych 

Akcjonariuszy. 

 

Z poważaniem 

Szymon Klimaszyk 

Prezes Zarządu 

         


