Spółka Magellan S.A.

Sprawozdanie Jednostkowe za okres 01.01. – 31.12.2016
Pismo Prezesa Zarządu

Do Obligatariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Magellan S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Spółki Magellan S.A. przekazuję Raport Roczny, będący podsumowaniem
najważniejszych wydarzeń z życia Spółki i jej wyników finansowych w 2016 roku.
Podjęte

przez

Zarząd

Spółki

Magellan

działania

miały

na

celu

wzrost

wartości

Spółki

w długoterminowym okresie. Były one także wynikiem strategii rozwoju uwzględniającej dalszą
ekspansję zagraniczną oraz umocnienia pozycji na rodzimym rynku. Spółka nadal pozostaje liderem
w swojej kategorii.
Najważniejszą zmianą, jaka zaszła w Spółce Magellan w 2016 roku było pozyskanie inwestora
strategicznego - Banca Farmafactoring S.p.A. (BFF). W wyniku zakończonego sukcesem wezwania na
sprzedaż akcji Magellan S.A., ogłoszonego przez naszego nowego partnera, weszliśmy w skład
międzynarodowej grupy bankowej. Magellan S.A. wraz z Banca Farmafactoring wspólnie tworzą jedną
z największych i najszybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla
sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie oraz faktoring dla biznesu.
Połączenie z grupą bankową BFF niewątpliwie jest nowym otwarciem w historii Spółki Magellan. Tak
poważny proces wymagał zmian strukturalnych i poniesienia dodatkowych kosztów, co miało wpływ
na wyniki Spółki w minionym roku. 2016 rok zakończyliśmy zrealizowanym zyskiem netto o wartości
16,9 mln PLN.
Efekty integracji będą widoczne już w 2017 roku. Dzięki potencjałowi, jaki daje nam grupa bankowa
BFF oraz kompetencjom naszych pracowników, mogliśmy jeszcze pełniej wyjść naprzeciw
oczekiwaniom klientów, tworząc dla nich zintegrowaną i międzynarodową ofertę. Dostrzegamy
synergie we współpracy z BFF m.in. w zakresie zmiany struktury i dostępności finansowania,
możliwego zwiększenia skali biznesu Spółki na rynku polskim, możliwej optymalizacji kosztów
operacyjnych,

a

także

szybszej

i skoordynowanej ekspansji na nowych rynkach zagranicznych.
Mimo pogorszenia warunków rynkowych, zaostrzenia konkurencji oraz stopniowego ograniczania
aktywności operacyjnej na rynku hiszpańskim, Spółka zrealizowała bardzo dobre wyniki sprzedażowe
– w 2016 roku kontraktacja bilansowa wyniosła 1.361 mln PLN, co oznacza wzrost o 5%.
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Działania, które podejmowaliśmy w minionym roku, ukierunkowane były na długofalowy wzrost
wartości Spółki Magellan. Jestem przekonany, że połączenie z międzynarodową grupą bankową BFF
umożliwi zwiększenie skali biznesu oraz skuteczniejszą i efektywniejszą realizację strategii ekspansji.
Chciałbym także w imieniu całego Zarządu Spółki Magellan S.A. podziękować naszym Obligatariuszom,
Partnerom handlowym, Klientom oraz Pracownikom, a także naszym nowym partnerom – Zarządowi
grupy bankowej BFF. Wspólnie, w ramach Grupy, skutecznie sprostaliśmy wyzwaniom, jakie stawiał
przed nami ubiegły rok.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem Spółki Magellan za 2016 rok.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Kawalec
Prezes Zarządu Magellan S.A.

2

