
 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Niniejszym przedstawiam podsumowanie dokonań HELIO S.A. w roku obrotowym 

2013/2014. Zanim zaproszę jednak do szczegółowej lektury raportu, chciałbym 

w kilku słowach nakreślić Państwu nasze ostatnie dokonania. Dokonania, których 

skala jest tym bardziej doniosła jeżeli ocenimy je w kontekście niesprzyjającej 

sytuacji makroekonomicznej, w tym przede wszystkim rosnących cen surowców oraz 

wysokiej presji cenowej w branży. Dokonania, które wskazują HELIO S.A. na czołowy, 

silny, oraz stabilny finansowo podmiot w swojej branży. 

 

Jak pokazują zatem uzyskane przez Spółkę rezultaty, konsekwentnie realizowana 

przez nas strategia rozwoju przynosi wymierne efekty, odzwierciedlające się m.in. 

w czołowej rynkowej pozycji, potwierdzonej przez dwie wiodące agencje badawcze – 

GfK Polonia i Nielsen, systematycznym wzroście kapitałów własnych Spółki, 

czy rekordowych przychodach ze sprzedaży na poziomie powyżej 100 milionów 

złotych rocznie. 

 

Choć są to powody do satysfakcji, nadal jesteśmy świadomi wyzwań i intensywnej 

pracy nad zapewnieniem dalszego pomyślnego rozwoju HELIO S.A. Dlatego stale 

rozszerzamy nasze kompetencje produkcyjne, podążamy za najnowszymi standardami 

jakości osiągając najwyższą ocenę podczas certyfikacji BRC – Global Standard 

for Food Safety, czy nie ustajemy w poszukiwaniu nowych produktów. W naszych 

działaniach od lat jesteśmy wierni wysokiej jakości, innowacyjni i spójni 

w komunikacji marketingowej. Przy tej okazji warto zatem wspomnieć o naszej 

tegorocznej nowości, tj. linii bakalii HELIO Natura bez typowych dla suszonych 

owoców konserwantów. Wprowadzenie tej awangardowej linii oraz towarzysząca jej 

intensywna kampania edukacyjno-promocyjna, pokazuje nasz elastyczny i kreatywny 

sposób odczytywania trendów rynkowych. Pomyślnym dla nas czynnikiem jest bowiem 

rosnący popyt na zdrową, naturalną i mało przetworzoną żywność, który 

konsekwentnie będziemy chcieli wykorzystywać. 

 

Na zakończenie pokuszę się zatem o konkluzję, że realizowana strategia rozwoju 

przynosi oczekiwane rezultaty, zaś konsekwencja w jej wdrażaniu świadczy zarówno 

o trafności decyzji, jak i o stałości oraz przewidywalności podejmowanych działań. 

Wierzę jednocześnie, że najbliższe lata to okres kontynuacji rozwoju HELIO S.A., 

dzięki czemu inwestycja w akcje Spółki okaże się dla wszystkich naszych 

Akcjonariuszy źródłem wielu korzyści i radości, czego serdecznie życzę. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

Leszek Wąsowicz 

Prezes Zarządu HELIO S.A. 


