
Szanowni Państwo, 

 

W roku 2016 spółka Groclin S.A. z sukcesem kontynuowała swoją drogę rozwoju potwierdzając to 

silnym wzrostem sprzedaży i zyskowności.  

 

Głównym wydarzeniem 2016 roku był zakup 51% udziałów w spółce CADM Automotive Sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie i integracja jej z dniem 1 maja 2016 roku w struktury naszej Grupy.  Założyciel 

spółki CADM Automotive Sp. z o.o. i właściciel 49% udziałów, Michał Laska, dołączył również do 

Zarządu, rozwijając strategię związaną z innowacyjnością, usługami inżynieryjnymi i nowymi 

technologiami. W nadchodzących latach naszym celem jest wzrost działalności Grupy w tym zakresie, 

realizowany zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i poprzez kolejne akwizycje. 

Chcemy stać się liderem w Europie Centralnej zaznaczając swoją silną obecność również w Europie 

Zachodniej poprzez naszą niemiecką Spółkę Groclin SedisTec GmbH. 

 

Bazując na silnym portfelu zamówień z lat poprzednich, rok 2016 był dodatkowo okresem rozwoju  

i wdrażania nowych programów, takich jak VW Crafter, VW Arteon (wcześniej CC),  Ford Focus ST, 

Opel Insignia i Mercedes E-Class AMG.    

W roku 2016 głównie skupialiśmy się na programie VW Arteon, który z sukcesem został zakończony 

i tym samym rozpoczynamy jego produkcję seryjną. Prace rozwojowe realizowane były głównie przez 

naszą spółkę Groclin SedisTec GmbH zlokalizowaną w Niemczech w biurach w Stuttgart i Hannoverze. 

VW Arteon jest samochodem należącym do klasy premium marki VW, realizacja tego programu 

wspiera dodatkowo naszą strategię zwiększenia udziału w segmencie samochodów premium.   

 

Dzięki opisanym powyżej działaniom spółka Groclin S.A. osiągnęła w 2016 roku przychody na 

poziomie 224m PLN, które są o 17% wyższe od przychodów za 2015 rok.  Poziom wyniku EBITDA za 

2016 rok wzrósł do 21,2m PLN, co stanowi 9,4% przychodów.  

 

Wynik netto za 2016 rok wynosi 3,9m PLN. 

 

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym kilka tygodni wcześniej, Zarząd rozważa możliwości 

wzmocnienia działalności segmentu siedzeń i poszyć poprzez pozyskanie i nawiązanie współpracy z 

globalnymi partnerami, co przyniesie pozytywne efekty dla wszystkich zaangażowanych stron. 

Jesteśmy przekonani, że nasz wzrost będzie nawet szybszy w segmencie skierowanym na 

innowacyjne rozwiązania inżynieryjno-projektowe, dzięki działaniom Spółki CADM Automotive Sp.  

z o.o.  

 

Chcielibyśmy podziękować naszym pracownikom, kontrahentom, akcjonariuszom i wszystkim 

osobom wspierającym naszą Spółkę za znakomity rozwój jaki osiągnęliśmy w 2016, patrząc  

w przyszłość wierzymy, że rok 2017 przyniesie kontynuację wzrostu.    

 

Z wyrazami szacunku, 

André Gerstner 

Prezes Zarządu 

 


