Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu ASM GROUP S.A. prezentuję Państwu roczne raporty finansowe za rok 2017.

Dzięki zaangażowaniu pracowników, menedżerów, Zarządu i Rady Nadzorczej - wszystkich, którzy

uwierzyli w nasz sukces i wypełnili ten okres ciężką, systematyczną pracą – z powodzeniem

zrealizowaliśmy nasz główny cel – jesteśmy liderem w obszarze wsparcia sprzedaży na rynku polskim
oraz w czołówce na rynku włoskim.

Rok 2017 dla naszej Grupy to przede wszystkim wzrost osiągniętych przychodów o ponad 7%
w porównaniu do roku poprzedniego. Dokonaliśmy tego dzięki sprawdzonej koncepcji biznesowej oraz
ciągle udoskonalanej efektywności zarządzania. Osiągnięte przychody ukształtowały się na oczekiwanym

wysokim poziomie mimo trudniejszych i bardziej skomplikowanych uwarunkowań zewnętrznych. Ważne

dla nas jest też, że osiągnęliśmy wysoki skonsolidowany zysk netto 3,9 mln zł i byłby to lepszy wynik od
roku poprzedniego gdyby nie poniesione koszty związane z projektami dotyczących strategii akwizycji.

Przytoczone powyżej podstawowe dane finansowe Grupy nie są jedynym sukcesem, którym chcielibyśmy

się pochwalić. 1 stycznia 2017 zakończyliśmy proces, który polegał na uproszczeniu naszej struktury.
Połączone w jeden zostały dwa podmioty włoskie. Pozwala nam to w sposób znacznie efektywniejszy
zarządzać sektorem włoskim a także w sposób wymierny ponosić mniejsze koszty.

Chciałbym również w tym miejscu zaznaczyć, iż w bieżącym roku obchodziliśmy jubileusz. ASM Group

działa na rynku już 20 lat. Mogę stwierdzić, że z mojego punktu widzenia, jako jednego z założycieli, jestem

dumny z osiągnięć, które udało nam się wspólnie dokonać. ASM Group jest obecnie postrzegana jako lider
w obszarach wsparcia sprzedaży.

Oczywiście pozycja oraz wieloletnia już tradycja, motywuje nas by dążyć do ideału i być przygotowanym na

nowe wyzwania współczesności oraz by zaspakajać oczekiwania naszych klientów. Naszym celem jest
wsparcie firm w efektywnym zarządzaniu sprzedażą i budowaniu wartości biznesu.

Pracujemy również nad innym celem jakim jest rozwój Grupy Kapitałowej i osiągnięcie pozycji lidera
w Europie, oferującego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży. Chcemy dokonywać akwizycji, dzięki

którym będziemy mogli oferować naszym klientom coraz lepsze, bardziej zaawansowane rozwiązania.
Naszym głównym celem jest umacnianie swojej pozycji przede wszystkim w krajach Zachodniej Europy i
CEE.

Mam nadzieję, że zaprezentowane wyniki finansowe, będą powodem do satysfakcji wszystkich
Akcjonariuszy oraz Partnerów Biznesowych, którym w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
dziękuję za okazane zaufanie i współpracę.

Z wyrazami szacunku,

Adam Stańczak
Prezes Zarządu

