Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2014 był dla nas kolejnym rokiem poważnych inwestycji w nowoczesne jednostki transportowe,
które dedykowane zostały głównie do przewozu płynnej chemii i ładunków spożywczych. Trans Polonia
postawiła w ostatnich latach szczególny nacisk na rozwój organiczny.

Cały program zakupu nowych

ciągników oraz cystern w minionym 2014 roku wyniósł ponad 12 mln zł. Rozbudowa floty systematycznie
zwiększa naszą konkurencyjność oraz możliwości przewozowe. Zrealizowane inwestycje to również
gwarancja utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności. W ślad za inwestycjami w majątek
podąża również rozwój sztabu logistycznego, coraz wyższa jakość usług, wzrost naszego potencjału
rynkowego szczególnie w obszarze logistyki ciekłych chemikaliów. Dla Trans Polonii punktem odniesienia są
przede wszystkim trendy w przemyśle chemicznym, które to wyznaczają kierunek wysokiej jakości produkcji,
bezpiecznej i możliwie najbardziej neutralnej dla środowiska. Tego samego oczekuje się od dostawców usług.
Właśnie w trosce o środowisko i najwyższą jakość usług transportowych Trans Polonia wybrała
najnowocześniejsze modele ciągników z normą Euro 6 charakteryzujące się znacznym obniżeniem poziomu
hałasu i emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wejście w życie normy Euro 6 powoduje, że posiadanie w
swojej flocie jednostek spełniających jej wymagania oznacza również znaczne oszczędności przy opłatach
drogowych, które są bardzo istotnym elementem kosztowym dla firmy transportowej. Jako nowoczesna i
prężnie rozwijająca się firma pragniemy inwestować w najnowsze rozwiązania techniczne, a także dbać o
komfort pracy naszych kierowców, tym samym zachowując bezpieczeństwo na drodze.
W minionym roku po raz kolejny zanotowaliśmy wysoką ponad 20% dodatnią dynamikę sprzedaży.
Udało się to pomimo trudności związanych z sytuacją polityczną na Ukrainie, które wpłynęły na liczbę zleceń
transportowych na kierunkach wschodnich. Grupa Kapitałowa Trans Polonia współpracuje głównie z firmami
z Europy Zachodniej, dlatego też skutki embarga na dostawy niektórych produktów nie wpłynęły istotnie na
nasze wyniki. Poza tym dywersyfikujemy sprzedaż i cały czas staramy się pozyskiwać nowych klientów, a to
z kolei pozwala nam na zachowanie równowagi mimo rzeczywistych trudności na rynku.
W kolejnych latach planujemy konsekwentne zwiększanie przychodów, a szansę na to upatrujemy w
dalszym rozwoju na rynkach zagranicznych. Prawdziwe wyzwanie stanowi dla nas rynek zachodni, na którym
konkurujemy z firmami, które istnieją na tym rynku od wielu pokoleń. W tej sytuacji i tak możemy mówić o

dużym sukcesie bowiem Trans Polonia, która w minionym roku obchodziła 10-te urodziny, już blisko 50%
swoich przychodów generuje z eksportu usług.
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wysokospecjalistycznych, czyli przewozów chemii i płynnych produktów spożywczych. Poza dążeniem do
zwiększania sprzedaży nasza uwaga skupiona będzie również na poprawieniu rentowności świadczonych
usług.
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