
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Rok 2008 był pierwszym rokiem funkcjonowania Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. , która na 
koniec 2008 roku składała się ze spółki ARCUS S.A. jako jednostki dominującej i podmiotu 
zależnego T-matic Systems Sp. z o.o.  

W dniu 29 lipca 2008 roku ARCUS S.A. nabył 55% udziałów spółki T-matic Systems Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę 3 540 643,00 zł, tj.: 550  udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 27 500,00 zł, co stanowi 55% kapitału zakładowego Spółki.  

W 2008 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 131,84 
miliona złotych oraz wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w kwocie 5,91 miliona 
złotych. Zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł 5,23 miliona złotych w 2008 roku. 

T-matic Systems Sp. z o.o. jest wiodącym na rynku operatorem telematycznym i dostawcą w 
pełni zintegrowanych nowoczesnych narzędzi kontrolingowych. Służą one do optymalizacji 
kosztów i maksymalizacji przychodów w transporcie osobowym, ciężarowym i maszynach 
roboczych.  

Zakup udziałów T-matic Systems Sp. z o.o. miał na celu wzbogacenie oferty ARCUS S.A. o 
usługi o wysokiej wartości dodanej, osiągnięcie efektu synergii poprzez zwiększenie bazy 
klientów. Jest on elementem realizacji celów emisji, opisanych w prospekcie emisyjnym, w 
zakresie rozwoju nowych obszarów biznesowych. 

W 2008 roku oprócz w/w transakcji, prowadzone były działania przygotowujące do kolejnych 
akwizycji poprzez analizę sektora IT w poszukiwaniu podmiotów specjalizujących się w 
usługach z wysoką wartością dodaną. 

Sytuacja makroekonomiczna w drugim półroczu 2008 roku spowolniła ten proces, ale 
jednocześnie pozwoliła uporządkować obszar zainteresowań firmy, które w 2009 roku skupi 
się na analizie rynku pod kątem akwizycji podmiotów specjalizujących się w takich obszarach 
jak: 

� telematyka i telemetria jako naturalna kontynuacja przejęcia spółki T-matic, która w 
najbliższej perspektywie ma stać się centrum rozwojowym R&D dla wszystkich 
spółek, które znajdą się w Grupie ARCUS, a jednocześnie ma być wiodącym 
dostawcą usług telematycznych z silną pozycją lidera w branży inżynieryjno-
budowlanej, 

  



 

� specjalizowane usługi IT z wysoką wartością dodaną w takich dziedzinach jak 
bezpieczeństwo IT czy usługi klasy ASP, 

� specjalizowane usługi teletransmisyjne związane z zapewnieniem ciągłości działania 
sieci i kompetencjami w zakresie projektowania i wdrażania sieci LAN/WAN. 

Podsumowując działania z 2008 roku oraz realizując dalsze plany rozwoju Grupy Kapitałowej 
w 2009 roku, Zarząd będzie kładł szczególny nacisk na wykorzystanie posiadanego 
potencjału rozwojowego w celu zwiększenia wartości ARCUS S.A. i wypracowanie 
atrakcyjnej stopy zwrotu dla Akcjonariuszy.  
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