
List do Akcjonariuszy Trans Universal Poland S. A. 
 
Szanowni Państwo! 
 
Z przyjemnością przekazuje raport roczny Trans Universal Poland S.A. za rok 2004, jak dotąd 
najlepszy rok w historii spółki. 
 
Był to bardzo waŜny rok dla Polski, która wciąŜ jest najwaŜniejszym rynkiem dla naszego 
przedsiębiorstwa. W wyniku wstąpienia do Unii Europejskiej nastąpił znaczący wzrost popytu 
na usługi transportowe, przy jednoczesnym zniknięciu utrudnień wynikających z odpraw 
celnych. 
 
Jednocześnie był to rok integracji naszych działów operacyjnych z zakupiona spółką CJ 
International Ltd . 
W celu ułatwienia przeprowadzenia tej operacji, przez większość roku 2004 zarząd w obu 
spółkach był pełniony przez te same osoby, od maja 2004 pod kierownictwem Pani 
Aleksandry Antoniuk. Proces ten, skomplikowany dodatkowo przez Ŝywiołowe wydarzenia 
na rynku TSL (transportowo – spedycyjno - logistycznym), został w chwili obecnej prawie 
zakończony.  
MoŜna śmiało powiedzieć, ze odnieśliśmy spory sukces. 
Zarówno CJ International, jak i TUP osiągnęły bardzo dobry wynik, zarówno w zakresie 
przychodów jak i zysku netto. Zostało to zauwaŜone przez rynek, gdzie cena akcji TUP S.A. 
wzrosła o 419%, z .80 do 4.15 PLN. 
 
Przeprowadziliśmy z sukcesem nową emisję, która w całości została objęta przez 
największego akcjonariusza, Eagle Trading, Wielka Brytania. W wyniku emisji spółka 
poprawiła strukturę kapitału, a akcjonariusz zaakcentował wiarę w przyszłość spółki, 
podnosząc swoje zaangaŜowanie. 
 
W zakresie działalności operacyjnej przystąpienie do Unii Europejskiej zdeterminowało obraz 
roku. Z jednej strony odbiło się negatywnie krótkoterminowo na wynikach, poprzez utratę 
wpływów z agencji celnych. Jednak zostało to z nadwyŜką skompensowane przez wzrost 
wolumenu transportów, zarówno całopojazdowych jak i drobnicy międzynarodowej. 
 
Po reorganizacji zarządu dokonanej w lutym bieŜącego roku, dotychczasowe kierownictwo 
nadal rozwija działalność TSL w CJ International Ltd. 
 
Natomiast TUP S. A. pod moim kierownictwem zajmuje się reorganizacja grupy i 
planowaniem strategii rozwoju. 
 
TUP S.A. planuje nowe przedsięwzięcia w roku 2005, zarówno w zakresie nabycia jak i 
sprzedaŜy aktywów spółki. Jednocześnie planujemy dokonywanie inwestycji w nowych 
branŜach, głównie nieruchomości do zastosowań przemysłowych. 
 
Z szacunkiem, 
 
Robert J. MORITZ 
 
 
 



 
 
 
 
 


