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Lublin, dnia 30 kwietnia 2010 r.

Szanowni Paristwo!

W imieniu Zarzqdu Sp6tki Akcyjnej ,,INSTAL-LUBLIN" mam przyjemnoS6 zaprezentowa1
Pafistwu raport prezentujqcy istotne wydarzenia z dzialalnoi;ci Sp6lki w 2009 roku.

Ubiegty rok byl bardzo trudny dla gospodarki Swiatowej. Kryzys gospodarczy nie omin4l
r6wnie2 Polski ibraniry, w kt6rej prowadzi dzialalnoSi Instal Lublin S.A. tzn. budownictwa.

Szczeg6lnie odczuwalne bylo to w obszarze przemyslowego budownictwa kubaturowego, kt6re
stanowilo gl6wn4 pozycjg w przychodach sp6lki, W branzy instalacyjnej nast4pil wzrost konkurencii

i znaczqcy spadek cen ustug budowlano-montazowych.

Eksperci prognozuj4 wzrost produkcji budowlano-montazowej wskazujqc jako gl6wne crynniki
wzrostu: ogromne Srodki unijne zagwarantowane na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz
stopniow4 poprawQ sytuacji sektora finansowego oraz rynku kredyt6w hipotecznych. Jako najbardziej

atrakcyjne wymieniane sq budownictwo drogowe, budownicfwo obiekt6w sportowych i rekreacyjnych,

oraz budownictwo energetyczne i ochrony Srodowiska.

W 2009 roku wladze sp6lki podjety decyzjg o budowaniu grupy kapitalowej. pierwszym

krokiem w tym kierunku byl zakup 100 % udzial6w w sp6lce GEOCLIMA Sp. z o.o. maj4cej swoj4

siedzibg w Warszawie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedairy grupy wyniosty prawie 61 mln ztotych, za1

skonsolidowany zysk netto wyni6st 770 tys. zlotych.

W planach s4 dalsze akwizycje. Podpisana zostala umowa inwestycyjna z rodzinq Paristwa

Wuczyriskich, wlaScicielami sp6lek grupy Awbud z siedzib4 w Zawierciu. Po zrealizowaniu tej umowy

grupa kapitalowa Instal Lublin S.A. powigkszy siE o sp6lki grupy Awbud, a rodzina Pafstwa

Wuczyriskich stanie sig wiEkszoSciowym akcjonariuszem Sp6lki.

W efekcie powstanie grupa budowlana o skonsolidowanych przychodach wg danych za 2009 r.

przekraczajqcych 300 mln zlotych, ponad 30 mln zlotych EBITDA i znaczqcej ptynnoSci akcji.

W imieniu Zarz4du pragnQ podzigkowa6 wszystkim akcjonariuszom za zaufanie jakim nas

obdarzyli, dziqkLrjE r6wniez Radzie Nadzorczej oraz naszym partnerom handlowym za wsp6lprac9.

Jednocze6nie wyraLam przekonanie, iz wszystkie podjgte przez Zarzqd dzialania przynios4

Sp6lce wymierne efekty, w postaci wzrostu rentowno5ci prowadzonej dzialalno5ci i poprawy wyniku

finansowego , za6 naszym klientom satysfakcjE z oferowanych przez nas produkt6w i uslug.


