
 

 

Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. 
 
 
PISMO PREZESA ZARZĄDU 
 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
 
 
 W imieniu NTT System S.A. i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przedstawiam Raport 
Roczny z działalności w 2008 roku. Dokument ten szczegółowo opisuje wyniki finansowe Spółki 
oraz istotne wydarzenia jakie miały wpływ na jej działalność w ciągu ubiegłego roku. 

 

Zaistniała w ostatnim czasie sytuacja makroekonomiczna (ogólnoświatowy kryzys finansowy i 
spowolnienie gospodarcze oraz olbrzymie wahania kursów walutowych) stanowiła duŜe 
wyzwanie dla ekspansji firm z branŜy IT, szczególnie w drugiej połowie roku 2008 r. i wpływać 
będzie na działalność spółek w 2009 r. 

 

Pomimo tego udało nam się osiągnąć wzrost przychodów netto ze sprzedaŜy w Grupie 
Kapitałowej NTT System S.A. z poziomu 555 432 tys. zł w 2007 roku  do 643 672 tys. zł  w 
2008 roku (na poziomie sprawozdania jednostkowego odpowiednio z poziomu 559 865 tys. zł w 
2007 roku  do 649 532 tys. zł  w 2008 roku).  

 

Wyniki Spółki były konsekwencją cięŜkiej pracy całej załogi NTT System S.A. Pomimo silnej 
konkurencji rynkowej i zmiennych czynników otoczenia  stale rozszerzaliśmy swoją ofertę 
handlową w zakresie asortymentu sprzedawanych produktów i towarów oraz świadczonych 
usług. 

 

Produkty NTT System S.A. zdobywają stale rosnące uznanie zarówno coraz bardziej 
wymagających uŜytkowników, jak i branŜowych ekspertów. Najlepszym świadectwem tego 
uznania są kolejne nagrody i wyróŜnienia otrzymane przez Spółkę.  
W styczniu 2008 r. w magazynie PC World Computer zaszczytny tytuł produktu roku 2007 
otrzymał notebook NTT Corrino 611SR, uzyskując najwyŜsze noty w kategoriach „najlepsza 
wydajność”, „najlepsza opłacalność” oraz „najlepszy zakup”.  
W maju 2008 r. NTT System S.A. udostępniała po raz kolejny własne bardzo wydajne 
komputery na rozgrywki odbywające się w ramach ESWC 2008 Poland – największej w Polsce 
imprezy dla miłośników gier komputerowych oraz wspólnie z firmą Intel przygotowała stoisko 
prezentujące m.in. symulatory bolidów F1, obsługiwane przez najbardziej wydajne na rynku 
notebooki NTT Corrino 790SR. 
 



 

 

 
NTT System uczestniczyło teŜ w innych wydarzeniach związanych z nowymi technologiami, tj. 
m.in. premierach gier (The Settlers, Assassin’s Creed, FarCry2) oraz jako partner 
technologiczny w ogólnopolskiej imprezie Poznań Game Arena. 

 

W 2008 roku spółka konsekwentnie kontynuowała realizację planów inwestycyjnych. 
Rozpoczęta została realizacja projektu, będącego jednym z celów emisyjnych akcji serii C czyli 
budowa budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Zakręt w gminie Wiązowna. 
Obecnie zmierzamy ku zakończeniu prac. Mamy nadzieję, Ŝe realizacja inwestycji z jednej 
strony przyniesie znaczne oszczędności po stronie kosztów logistycznych, serwisowych, jak i 
planowany wzrost mocy produkcyjnej pozwoli nam na realizację projektów, których dotychczas 
nie mogliśmy realizować. 

 

Jednocześnie Zarząd będzie się koncentrował na działaniach prowadzących do optymalizacji 
procesów zarządzania oraz efektywności Grupy na poziomie kosztów prowadzonej działalności 
i wykorzystaniu w moŜliwie największym zakresie efektów skali. 

 

Rozszerzenie asortymentu sprzedaŜy jak i ciągła dbałość i rozbudowa kanałów sprzedaŜy 
stwarzają solidną podstawę dla otrzymania wzrostu w kolejnych latach. 

 

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Spółki 
w 2008 roku. Dlatego szczególnie chcę podziękować konsumentom za wybór naszych 
produktów, akcjonariuszom za okazywane nam zaufanie. Dziękuję teŜ członkom Rady 
Nadzorczej za cenne uwagi, a wszystkim pracownikom za istotny wkład w rozwój naszego 
biznesu. 

 

W imieniu całego Zarządu pragnę Państwa zapewnić, iŜ NTT System S.A. kroczy nadal we 
właściwym kierunku i realizuje przyjętą długookresową strategię rozwoju, ku naszym wspólnym 
celom.  
 
 
       Z powaŜaniem 
 

Tadeusz Kurek  
Prezes Zarządu 


