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Szanowni Państwo  
 

Miło mi oddać w Państwa ręce Raport Roczny ASM GROUP S.A. oraz skonsolidowany 
Raport Roczny Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. za 2020 rok wraz z podsumowaniem 
najistotniejszych wydarzeń ́ tego roku.  
 

Obejmując stanowisko Prezesa ASM GROUP S.A. w styczniu 2020 roku miałam 
świadomość wyzwań stojących przede mną i nowo powołanym Zarządem Spółki. Jednakże 
rzeczywistość, z którą przyszło nam się zmierzyć, okazała się dalece bardziej wymagająca.  
 

Rok 2020 to rok, w którym cały świat zmagał się z pandemią koronawirusa. Problemy 
przedsiębiorców z nią związane i wynikające z niej ograniczenia odczuła niemal każda 
branża, a jej pełne konsekwencje, nadal są trudne do oszacowania.  

Dla Grupy ASM ubiegły rok był podwójnie trudny. Musieliśmy zmierzyć się, jak 
większość podmiotów na rynku, z konsekwencjami pandemii, ale też stawić czoła upadłości 
niemieckiej Grupy Vertikom, która weszła w skład Grupy ASM w drugiej połowie 2018 roku.  
 

Pomimo wielu wyzwań, doprowadziliśmy do zmniejszenia zadłużenia Grupy ASM oraz 
wypracowania długoterminowej struktury finansowania, która zapewni Grupie ASM 
stabilizację finansową w kolejnych okresach. 

Konsekwentnie wzmacnialiśmy również pozycję lidera i eksperta na rynku wsparcia 
sprzedaży. Nieustannie pracowaliśmy nad sprawnością operacyjną spółek, począwszy  
od rozwoju naszej oferty, poprzez kompleksowe wsparcie procesów sprzedaży,  
po doskonalenie naszych unikatowych narzędzi i technologii, aby jeszcze efektywniej 
wspierać naszych Klientów w realizacji ich celów biznesowych.  

Wierzymy, że na tym fundamencie z sukcesem będziemy budować wyniki w 2021 roku 
i w kolejnych latach.  
 

Chciałabym podkreślić, że najważniejszym wsparciem dla Grupy ASM są wiedza  
i umiejętności członków naszego zespołu, w tym zdolność do stawiania czoła wyzwaniom, 
elastyczność i trafna ocena sytuacji.  

Dziękuję naszej kadrze menadżerskiej i całemu zespołowi ze spółek Grupy 
Kapitałowej za wytrwałość i ciężką pracę w 2020 roku. Dzięki Waszym staraniom stale 
możemy proponować naszym Klientom usługi najwyższej jakości, zapewniając tym samym 
utrzymanie przewagi konkurencyjnej.  

W imieniu Zarządu ASM GROUP S.A., dziękuję także naszym Partnerom biznesowym 
za wspólny rok, w trakcie którego wspólnie stawiliśmy czoła tak wielu wyzwaniom.  
 

Dziękuję również Radzie Nadzorczej za zaangażowanie we wszystkie projekty  
i wsparcie oraz akcjonariuszom za ich zaufanie i wiarę w sukces naszej Grupy.  
 
 
Z wyrazami szacunku, 
Dorota Kenny 
 


