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Warszawa, 21.03.2011

Szanowni Państwo,

W 20't0 r. Grupa Ber|ing zrea|izowała wszystkie podstawowe załoŻenia strategiczne, a w
szczegÓ|ności:

- pozyskanie nowych sektorÓw gospodarki, zwłaszcza sektora sk|epÓw, supermarketÓw i centr
logistycznych, sektora kutrow rybackich i statkow dalekomorskich
umacnianie pozycji |idera na rynku dystrybucji urządzeń chłodniczych zarÓwno w Kraju, jak i
za granicą

- poszerzanie gamy oferowanych produktÓw, m.in. o spręzarki połhermetyczne Dorin,
stanowiące atrakcyjną cenowo a|ternatywę d|a spręiarek Bitzer

- opracowanie i skata|ogowanie nowych serii produktow: zespołow na sprężarkach Śrubowych,
wychładzaczy cleczy, kompaktowych zespołÓw skraplających w obudowie, co pozwo|iło na
uzyskanie bardziej atrakcyjnych cen na te produkty
przeniesienie produkcji społki za|ezńej Arkton do nowo wyremontowanej ha|i
optyma|izacja inwestycjiw spÓłce za|eŻnĄ Arkton, co pozwo|iło na ograniczenie nakładÓw
f i na nsowych bez og ra n i c zania załoŻonych ce low

W trakcie roku obrachunkowego Grupa była zmuszona skorygowac prognozę wynikÓw (skorygowana
prognoza została zrea|izowana) ze względu na następujące czynniki |osowe:

- powodzie, ktore spowodowały, ze wiele inwestycji związanych z przetworstwem i
przechowa|n ictwem owocowo-Warzywnym n ie doszło do skutku

- trzymiesięczne opóŹnienie w odbiorze remontowanej ha|i produkcyjnej w spÓłce za|eŻnej
Arkton, a tym samym zbyt długie terminy dostaw urządzeń, co spowodowało, Że wie|u
k|ientow odstąpiło od zakupow w tym okresie

W 2o11 roku zamiezamykontynuować dotychczasową strategię rozwoju poprzezda|sze zwiększanie
Żeszy klientÓw kĘowych i zagranicznych, poszerzanie i uatrakcyjnianie oferty towarowej,
pozyskiwanie dalszych sektorow gospodarki, m.in. tworzyw sztucznych i lodowisk. Planujemy
zbudowaÓ roz|ewnię czynnikÓw chłodniczych' co W sposob radyka|ny uatrakcyjni nasząofertę, a tym
samym znacznle zwiększy przychody d|a tej grupy towarowej.
SpÓłka za|eŻna Arkton prowadzi prace nad wprowadzeniem da|szych produktow, jak kompaktowych
agregatÓw skrap|ających w wersji cichej z płynną regu|acją wydajnoŚci, urządzeń do centra|
k|imatyzacyjnych, urządzeń do pracy z dwut|enkiem węgla' i innych'

Z poważaniem

BERLING S.A
Prezes Zarządu
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