
   

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 Zysk netto PGS Software S.A. po dwóch kwartałach 

2011 wyższy o 33% od wyniku netto w całym 2010 

roku 

 

Wrocław, 5 sierpnia 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych 

technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – ogłosił raport kwartalny za II kwartał 

2011 roku. Jak informuje Spółka, drugi kwartał 2011 jest rekordowym kwartałem w 

historii Spółki zarówno pod względem przychodów jaki i zysku netto. Obroty spółki w II 

kwartale 2011 wzrosły w porównaniu do II kwartału 2010 roku z 1.976 tys. PLN do 3.919 

tys. PLN, tj. o ok. 98%, a zysk netto wzrósł w porównaniu do II kwartału 2010 z 442 tys. 

PLN do 918 tys. PLN czyli o ok. 107%.  

-„To był najlepszy kwartał w historii spółki. Po drugim kwartale nasz zysk netto jest o 33% większy niż 

za cały ubiegły rok. W naszej ocenie najważniejsze jest to, że ten trend zwiększania przychodów i 

dochodów trwa już od kilku kwartałów. Co ważne – rentowność netto spółki rośnie – w ostatnim 

kwartale wyniosła 23%. Pozwala to myśleć o kolejnych inwestycjach. W strukturze naszych 

przychodów zauważamy już pozytywne rezultaty udanej akwizycji firmy Testbenefit. Przychody ze 

sprzedaży w Polsce rosną – to ważne w kontekście zmniejszania ryzyka zmiennych kursów walut. Są 

też rzeczy, które – choć być może niewidoczne dla obserwatorów z zewnątrz – sprawiają, że 

uważamy, że spółka rozwija się w dobrym kierunku. Myślę o optymalizacji wewnętrznych procesów 

biznesowych w firmie, o promowaniu pracowników, o rozszerzaniu zakresu odpowiedzialności szefów 

projektów. PGS Software nieustannie się zmienia – dojrzewa i jest już w tej chwili stabilną organizacją 

o przemyślanej i efektywnej strukturze, zdolną do konkurencji z bardzo poważnymi światowymi 

markami.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A. 

5 sierpnia 2011 roku przypada dzień wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy PGS Software SA. 

 

*** 

PGS Software S.A. jest polską spółką informatyczną, specjalizującą się w dostarczaniu 

zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT, wspierających kluczowe procesy 

biznesowe, takie jak sprzedaż, relacje z klientami, czy zarządzanie przedsiębiorstwem i pracownikami. 



Spółka oferuje także usługi programistyczne, głównie z zakresu rozwiązań mobilnych, internetowych 

oraz bazodanowych.   

 

Dnia 27 października 2008r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Z prywatnej oferty akcji serii 

C i D pozyskała łącznie 0,5 mln zł, które zostały przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę oraz 

rozwój zaplecza osobowego do realizacji nowych projektów. W pierwszym kwartale 2011 roku spółka 

przejęła firmę Testbenefit. Więcej: http://www.pgs-soft.com/ 

http://www.pgs-soft.com/

