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Forum-Rondo zapowiada
dalszy rozwój grupy
Forum-Rondo w 2013 r. wypracowa≥o 830 mln z≥ przychodÛw, co w porÛwnaniu z rokiem wczeúniejszym oznacza poprawÍ o 20 mln z≥.
W tym roku grupa zapowiada utrzymanie tendencji wzrostowych oraz
dalszπ konsolidacjÍ i rozwÛj sieci.

P

prognozy dane sprzedaøowe
za pierwsze miesiπce tego roku. Niewπtpliwy wp≥yw bÍdzie
mia≥a rÛwnieø poprawiajπca siÍ
sytuacja gospodarcza w kraju
ñ szczegÛlnie w segmencie budownictwa.
ñ Wszystko wskazuje na to, iø
w roku 2014 powinna utrzymaÊ
siÍ tendencja wzrostowa sprzedaøy, ktÛrπ obserwujemy w naszej grupie od drugiego pÛ≥rocza 2013 r. Wed≥ug prognoz,
tempo wzrostu PKB w 2014 r.
bÍdzie wysokie i wyniesie 2,5%,
co z pewnoúciπ prze≥oøy siÍ na
poprawÍ sytuacji gospodarczej
oraz rynkowej ñ rÛwnieø dla
naszej branøy ñ dodaje prezes.
W tym roku Forum-Rondo zamierza skupiÊ siÍ na dalszej konsolidacji wewnπtrz
grupy oraz rozwoju sieci. RolÍ
szczegÛlnπ odegra tu samoistny rozwÛj firm cz≥onkowskich,
otwierane przez nie nowe oddzia≥y, jak teø konsolidacja
handlu oraz stale szkolona kadra handlowcÛw.
Dalsze wzrosty
ñ Nie wykluczamy moøliwoobrotÛw
úci przyjÍcia do naszej grupy
Grupa spodziewa siÍ, øe bie- nowych firm cz≥onkowskich.
øπcy rok przyniesie stabiliza- Warunkiem wstπpienia w nasze
cjÍ, a bardzo prawdopodobny struktury jest jednak spe≥nienie
wydaje siÍ rÛwnieø dalszy kilku kryteriÛw, takich jak: rzewzrost przychodÛw, o czym telnoúÊ finansowa, wymagany
úwiadczπ zachÍcajπce do takiej poziom obrotÛw oraz koniecznoúÊ zaakceptowaPRZYCHODY GRUPY FORUM-RONDO
nia naszej wizji roz(w mln z≥)
woju, wypracowanej wspÛlnie przez
wszystkich udzia≥owcÛw przez lata
funkcjonowania naszej sieci ñ podkreúla Krzysztof Lisowski.

omimo trudnej sytuacji,
jaka panowa≥a w roku
ubieg≥ym na rynku hurtowej dystrybucji materia≥Ûw
elektrotechnicznych, Polska
Grupa Elektryczna Forum-Rondo poprawi≥a przychody ze
sprzedaøy. Obroty wynios≥y
830 mln z≥ i by≥y wyøsze od
tych sprzed roku o 20 mln z≥.
ñ Skonsolidowane przychody
naszej sieci w roku 2013 nieznacznie przekroczy≥y 830 mln z≥,
co przy s≥abej koniunkturze
handlowej ubieg≥ego roku wydaje siÍ duøym sukcesem. Jako
jedna z nielicznych sieci zanotowaliúmy wzrost obrotÛw w stosunku do roku 2012. Po bardzo
s≥abym pierwszym pÛ≥roczu
w trzecim i czwartym kwartale
uda≥o nam siÍ odrobiÊ zaleg≥oúci i zanotowaÊ blisko 3-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego ñ oznajmia
Krzysztof Lisowski, prezes Forum-Rondo.

Jubileuszowy rok
Rok 2014 jest dla Forum-Rondo wyjπtkowy. W tym roku grupa obchodzi 15-lecie istnienia.
ñ Obchody jubileuszu 15-lecia zapoczπtkowaliúmy uroczystym spotkaniem udzia≥owcÛw
i dostawcÛw naszej sieci, ktÛre
odby≥o siÍ w lutym w warszawskim hotelu Sheraton. W sumie
ca≥y rok 2014 bÍdzie obfitowa≥
w wydarzenia zwiπzane z jubileuszem. Zaplanowany jest szereg spotkaÒ wyjazdÛw i szkoleÒ. Nie oznacza to, øe w tym
roku skupimy siÍ tylko na úwiÍtowaniu. Jako jeden z najwiÍkszych graczy na rynku elektrotechnicznym stoimy przed duøym wyzwaniem, aby tÍ pozycjÍ
utrzymaÊ i umocniÊ. Mamy
pewnoúÊ, øe to siÍ uda. Wiedza,
doúwiadczenie, potencja≥ naszych firm oraz wypracowany
przez 15 lat model wspÛ≥pracy
handlowej z naszymi dostawcami pozwala nam spokojnie patrzeÊ w przysz≥oúÊ ñ podsumowuje prezes Lisowski.

Forum-Rondo
Forum-Rondo to jedna z najwiÍkszych grup zakupowych
dzia≥ajπcych na polskim rynku dystrybucji elektrotechniki.
W 2013 r. grupa, zatrudniajπca
930 osÛb, zrzesza≥a 54 firmy
cz≥onkowskie, dysponujπce 120
oddzia≥ami na terenie ca≥ego
kraju. NajwiÍkszy udzia≥ sprzedaøy w Forum-Rondo stanowi
technika úwietlna (25% obrotÛw), a takøe osprzÍt instalacyjny
oraz kable i przewody (po 18%).

ENERGETYKA

Enea i GDF chcπ
kupiÊ MPEC Bia≥ystok
Enea Wytwarzanie i GDF Suez
Energy Services International znalaz≥y siÍ na ÑkrÛtkiej liúcieî chÍtnych
do zakupu udzia≥Ûw Miejskiego
PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej w Bia≥ymstoku. Gmina chce
sprzedaÊ udzia≥y jednorazowo,
w ca≥oúci, jednemu podmiotowi lub
ich grupie dzia≥ajπcej wspÛlnie.
Przedmiotem sprzedaøy jest 85%
udzia≥Ûw o ≥πcznej wartoúci nominalnej prawie 55,8 mln z≥. Negocjowana jest nie tylko cena zakupu udzia≥Ûw, ale teø proponowany przez inwestora program rozwoju spÛ≥ki czy
zasady pÛüniejszej wspÛ≥pracy
z gminπ Bia≥ystok.
KE potwierdza przyznanie
dotacji na most energetyczny
Komisja Europejska potwierdzi≥a
przyznanie ponad 220 mln z≥ dofinansowania z Programu Infrastruktura i årodowisko dla realizowanej
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestycji budowy jednego
z odcinkÛw mostu energetycznego
z Litwπ. Inwestycja obejmuje budowÍ stacji elektroenergetycznej
400/110 kV E≥k Bis (etap I i II), budowÍ stacji 400 kV £omøa oraz linii
elektroenergetycznej 400 kV E≥k Bis
ñ £omøa o d≥ugoúci oko≥o 85 km.
PrzedsiÍwziÍcie jest czÍúciπ projektu
pod nazwπ Po≥πczenie elektroenergetyczne Polska-Litwa, a koszt jego realizacji ma wynieúÊ oko≥o 488 mln z≥.
Budowa dwÛch stacji elektroenergetycznych w regionie pÛ≥nocno-wschodnim oraz po≥πczenie ich liniπ
elektroenergetycznπ 400 kV ma
znacznie wp≥ynπÊ na poprawÍ funkcjonowania Krajowego Systemu Przesy≥owego (KSP) w tej czÍúci Polski.
Ponadto rozbudowa sieci przesy≥owej
w najbardziej deficytowym pod wzglÍdem infrastruktury elektroenergetycznej obszarze Polski ma takøe stworzyÊ nowe moøliwoúci dla rozwoju gospodarczego tego regionu oraz zwiÍkszyÊ jego atrakcyjnoúÊ inwestycyjnπ.
Na ocenÍ Komisji Europejskiej czeka
jeszcze jeden wniosek o dofinansowanie projektu zwiπzanego z budowπ
mostu energetycznego z Litwπ ñ budowa linii E≥k Bis ñ Granica RP, ktÛrej
koszt siÍga 573 mln z≥, a dofinansowanie z úrodkÛw unijnych ma wynieúÊ
prawie 86 mln z≥. Ca≥kowita wartoúÊ
projektu budowy po≥πczenia elektroenergetycznego z Litwπ to oko≥o
1,8 mld z≥, z czego dofinansowanie
z UE ma wynieúÊ prawie 768 mln z≥.
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