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Informacja prasowa
SESCOM pobił rekord przychodów.
SESCOM S.A. - dostawca kompleksowych usług technicznych dla sieciowych placówek handlowych- opublikował
zamknięty raport roczny, a w nim skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy 2015/16. Spółka uzyskała
najwyższe w historii przychody ze sprzedaży w wysokości 70 419 155 zł oraz 4 424 192 zł zysku netto.
Przychody SESCOM w okresie od października 2015 do września 2016 roku były o 58,04 %, a zyski netto o 41,09
% wyższe w stosunku do uzyskanych w roku obrotowym 2014/2015. Dane skonsolidowane obejmują SESCOM
S.A wraz ze spółkami zagranicznymi (SESCOM GmbH, SESCOM Technischer Support GmbH, SESCOM Czech
Republic s.r.o., SESCOM Műszaki Szerviz Kft.) oraz spółki zależne SESTORE i SDC.
- Dobre wyniki finansowe są efektem realizacji długofalowej strategii rozwoju firmy, która opiera się na
wzmacnianiu podstawowych - zarządczych i technicznych - kompetencji firmy, ale też innowacjach,
rozwiązaniach technologicznych i elastycznym podejściu do obsługi klientów. SESCOM systematycznie zwiększa
skalę działalności. Obecnie z usług firmy korzysta już ok. 150 stałych klientów w Europie, a liczba obsługiwanych
obiektów wzrosła z 26 tys. w 2016 roku do ponad 31 tys. w 2017 roku – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu
SESCOM S.A.
W kwietniu 2016 roku SESCOM poszerzył swoją działalność o serwis infrastruktury IT w obiektach sieciowych.
Firma podpisała w ubiegłym roku w Polsce nowe kontrakty serwisowe sektorze bankowym oraz FMCG. Weszła
też na kolejne rynki zagraniczne m.in. podpisała pierwszy stały kontrakt w Chorwacji.
- Silna pozycja w Europie Środkowo-Wschodniej jest dobrą podstawą dla dalszego rozwoju. SESCOM zamierza
teraz koncentrować się na Europie Zachodniej, w szczególności Wielkiej Brytanii, Francji oraz rynku
skandynawskim. Ważnym rynkiem pozostaną Niemcy, gdzie firma w dalszym ciągu zakłada wzmacnianie
pozycji. Do 2020 roku SESCOM planuje być jednym z europejskich liderów w branży, gotowym do konkurowania
globalnie – przedstawia najbliższe plany prezes Halbryt.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych, ale w roku obrotowym 2016/17 chce pobić kolejny rekord
przychodów. Już dane za pierwszy kwartał roku obrotowego (X-XII.16) pokazują, że przychody wyniosły 19
643 532 zł., a rok wcześniej było to 11 613 868 zł. Dynamika wzrostu wyniosła ok. 69 %.
Do 2020 roku spółka planuje kontynuować ekspansję w Europie Zachodniej oraz przygotowywać się do
wkroczenia na inne kontynenty, na początek do Azji i Ameryki Północnej. Te działania będą wzmacniać
zaplanowane na I połowę 2017 roku przejście z NewConnect na rynek regulowany GPW oraz

prowadzony aktualnie rebranding firmy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt dla mediów:
Krzysztof Kołaski
Specjalista ds. PR
t: +48 502 708 754
e: krzysztof.kolaski@sescom.eu
SESCOM świadczy kompleksowe usługi techniczne na klientów sieciowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i
wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost
efektywności. Funkcjonuje na rynku od 2008 roku i obecnie obsługuje ponad 31 tys. obiektów w Europie.
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