Szanowni Państwo,
Rok 2005 był w historii naszej Spółki okresem wielkich i waŜnych wydarzeń, dzięki
którym dzisiaj naleŜymy do elitarnego grona spółek giełdowych. Niewątpliwie to właśnie
przedgiełdowe przygotowania, stworzenie prospektu emisyjnego i w konsekwencji udana
emisja akcji są wydarzeniami, przez pryzmat których będziemy spoglądać na upływający rok.
Okazały debiut giełdowy uzmysłowił nam ile nadziei i wiary w powodzenie naszego
przedsięwzięcia mają akcjonariusze. Myślę, Ŝe wyniki finansowe, które mam przyjemność
Państwu zaprezentować, spełniły Wasze oczekiwania: zysk został pomnoŜony, obroty
powaŜnie zwiększone. Dumny jestem, Ŝe wycena akcji PC Guard poprzez analizę
fundamentalną daje prognozowaną stopę zwrotu powyŜej 20%, co sytuuje Spółkę w czołówce
nie tylko w branŜy informatycznej, ale wśród wszystkich firm giełdowych. To dowodzi
dobrej jakości naszych akcji.
Dziś mamy wielkie apetyty na to, aby powiększyć przede wszystkim bezwzględną
wartość przedsiębiorstwa przy zachowaniu dotychczasowych wskaźników ekonomicznych.
Jest to moŜliwe: rozpiera nas energia i mamy świetny produkt. Produkt, który w naszej ocenie
jest najlepszą ofertą wśród polskich dostawców systemów ERP! Główny cel, dla którego
znaleźliśmy się na warszawskiej giełdzie - promocja marki - istotnie pomaga nam w pracy. W
naszej branŜy rozpoznawalność i wiarygodność mają znaczenie kluczowe. System ERP jest
układem nerwowym, krwiobiegiem firmy; wieloletnie związki z dostawcą takiego
oprogramowania muszą bazować na zaufaniu. Dlatego zakasaliśmy rękawy i w pocie czoła, z
satysfakcją i entuzjazmem, budujemy wizerunek PC Guard jako firmy rzetelnej i
przewidywalnej.
Myślę, Ŝe jest to czas by podziękować wszystkim, którzy na ten sukces pracowali.
Chylę czoła przed naszymi konsultantami, programistami, handlowcami - bez Waszego
zaangaŜowania i zwykłego ludzkiego uporu w dąŜeniu do celu nie byłoby powodzenia.
Dziękuję byłym i aktualnym członkom Rady Nadzorczej, za pełne zaangaŜowanie i
uczestnictwo w naszych pracach. To takŜe Wasz sukces.
Rzetelność i przewidywalność to nasz obowiązek nie tylko względem odbiorców
biznesowych, lecz równieŜ względem Was, drodzy akcjonariusze. Chcemy, abyście łatwo
przewidywali nasze wyniki publikowane w raportach kwartalnych - zawsze zysk i zawsze
progresja. Chcemy, abyście byli uzaleŜnienie od naszych dobrych wyników jak od dobrej
kawy czy mocnego papierosa.
Zachęcam Was - drodzy akcjonariusze - nieście informację o PC Guard do firm i
partnerów biznesowych. Nasze rozwiązania mogą zdominować rynek i rzeczywiście są tego
warte. Zachęcam Was do śledzenia naszej historii, mam bowiem nadzieję, Ŝe będzie to
historia sukcesu i biznesowego wybuchu, czego Wam i sobie Ŝyczę.
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