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Rozwój i ekspansja międzynarodowa. Za nami 3 lata od debiutu
SESCOM S.A. na New Connect.
22 maja 2016 roku SESCOM S.A., dostawca rozwiązań dla firm sieciowych z
zakresu IT oraz technicznego Facility Management, świętował 3. rocznicę
swojego debiutu na rynku New Connect. Ten czas upłynął pod znakiem
intensywnego rozwoju spółki.
Obecność na giełdzie przyczyniła się do dynamicznej ekspansji międzynarodowej oraz
umocnienia pozycji rynkowej firmy.
SESCOM, SESTORE i SDC tworzą, w ramach grupy kapitałowej SESCOM S.A., spójną
ofertę IT & Facility Solutions obejmującą doradztwo i wdrożenia rozwiązań
multimedialnych.
Liczba placówek technicznie utrzymywanych przez SESCOM stale rośnie i aktualnie
sięga niemal 30 tys. w ponad 20 krajach europejskich.
Do najważniejszych wydarzeń minionych 3 lat należy zaliczyć m.in. rejestrację spółek
zagranicznych - czeskiej, węgierskiej, niemieckiej i austriackiej oraz krajowych spółek
zależnych – SDC Sp. z o.o. i SESTORE Sp. z o.o. Od 29 kwietnia br. firma posiada też
swój oddział we Wrocławiu.
Powyższe działania znalazły swoje przełożenie w wynikach finansowych. Rok obrotowy
2014/2015 zakończył się rekordowymi przychodami w wysokości 33.831,1 tys zł. Zyski
netto wyniosły 2.449,0 tys zł. W porównaniu z rokiem obrotowym 2012/13, kiedy to
SESCOM S.A. debiutował na NewConnect, przychody zwiększyły się o 73% oraz
wypracowano ponad trzykrotny wzrost zysków.
- W ciągu 3 lat od debiutu, wytrwale pracowaliśmy nad systematycznym rozwojem
firmy. Wiele się zmieniło w SESCOM, ale na tym nie poprzestajemy. Przed nami nowe
wyzwania, w tym przejście na duży parkiet GPW. Prospekt emisyjny GPW jest w
przygotowaniu – podsumowuje Prezes Sławomir Halbryt.
Spółka planuje też kontynuować ekspansję na nowe rynki. To zadanie realizuje
londyńskie biuro Business Development Unit, które odpowiada za międzynarodową
reprezentację całej grupy i jej rozwój w Europie Zachodniej.
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Grupa Kapitałowa SESCOM S.A. to grupa specjalistycznych firm oferujących kompleksowe usługi techniczne dla
klientów sieciowych i wielkopowierzchniowych w Europie przez cały cykl życia ich placówek. W skład Grupy wchodzą:
SESCOM S.A. wraz ze spółkami zagranicznymi oraz SESTORE Sp. z o.o. i SDC Sp. z o.o.

