
Warszawa, 27 kwietnia 2OL2r.

Sza nowni Akcjona riusze,

Z dużą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działa!ności Grupy Boryszew

w ZOLI roku. Roku, który obfitował w bardzo istotne wydarzenia dla przysztości Spółki i Grupy.

Rekordowe wyniki finansowe, udana emisja akcji o wartości ponad 1].2 mln zł, koIejne

akwizycje w sektorze motoryzacyjnym to powody do zadowo]enia z efektów wieloletniej pracy

a jednocześnie zobowiązanie do podejmowania kolejnych działań.

Obchodzona we wrześniu rocznica 100-]ecia istnienia spółki doskonale obrazuje, jak

długą i pełną sukcesów drogę przeszedł Boryszew przekształcając się z lokalnego producenta

w międzynarodowy koncern. Globalne aspiracje i konsekwentnie realizowana strategia mają

przynosiĆ trwały wzrost wartoścl firmy dla Akcjonariuszy, czego dowodem jest wykonanie
opubIikowanej w marcu, a następn!e podniesionej w październiku, prognozy wyników
finansowych w 20LL roku. Ponad 4,3 mld zł przychodów, prawie 250 mln zł zysku operacyjnego
oraz ].93 m!n zł zysku netto pokazują jak wieIowymiarową i skuteczną biznesowo organizacją stał

się Boryszew. Skonsolidowane wyniki Grupy za 20L]- rok są najwyższe od momentu debiutu
Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

lntensywny rozwój i akwizycje nie są możliwe bez uporządkowanej i stabilnej struktury
posiadanych aktywów. Restrukturyzujemy przejęte w 20L0 roku zakłady Grupy Maflow,

odzyskujemy zaufanie jej odbiorców zdobywając kolejne walidacje dla naszych fabryk a co
najważniejsze, zawierając kolejne wieIoletnie kontrakty, pozwalające nam na realizację naszej

strategii Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż jesteśmy na początku drogi, której zwieńczeniem

będzie pełne wykorzystanie potencjału wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Zebrane
podczas trwającego światowego kryzysu ekonomicznego doświadczenia, pozwalają nam

dostrzegać i wykorzystywać wszeIkie nadarzające się szanse d!a dalszego rozwoju.

Zdobywamy nowe rynkl. Rozpoczęliśmy budowę fabryki w lndiach, na jednym

z najbardziej perspektywicznych światowych rynków. Liczymy, że pierwsze partie wyrobów,
z napisem ,,made in lndia" trafią do naszych klientów pod koniec 20L2 roku, przyczyniając się do

wzmacniania naszej pozycji w Azji, która jest liderem wzrostów w i!ości sprzedanych

samochodów na świecie, z ogromnym potencjałem, który trudno przeszacować.



Nie zapomnie!iŚmy oczywiście o Europie. Aktywnle bierzemy udział w najbardziej

atrakcyjnych procesach akwizycyjnych. Sukcesem zakończyło się przejęcie niemieckich grup AKT
i Theysohn, specjalizujących się w produkcji zewnętrznych i wewnętrznych plastikowych

e!ementów wykończenia samochodów. Pozwoliło nam to wejść w nowy, niezwykle
perspektywiczny obszar kompetencyjny, który w wymiernych liczbach przynosić będzie około
800 mln zł rocznie przychodu. Dzięki pozyskaniu dośwladczonej kadry technicznej oraz
nowoczesnego parku maszynowego zwiększyliśmy nasz potencjał rozwojowy w sektorze
automotive. Warto także pamiętać o synergiach i mozliwościach, jakie daje włączenie nowych

zakładów w rozbudowaną strukturę Grupy.

Serdecznie dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, którzy doceniając naszą wizję rozwoju,

czynnie wzięli udział w czerwcowym podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji. Pozyskaliśmy

w ten sposób ponad LLZ mln zł na dalszy rozwoj. Zaufanie inwestorów, wyrazone niezwykIe

wysokimi obrotami na GPW w Warszawie zaowocowało powrotem Boryszewa do giełdowej elity

- najbardziej prestizowego indeksu WIG20. Jesteśmy przekonani, że niedawno opublikowana
prognoza wyników na rok 20L2, pokazuje potencjaIne możliwości Boryszewa do osiągania
pożądanych przez szeroki rynek wyników finansowych.

Rok 2012 stawia przed nami ambitne zadania. Systematycznie będziemy rozwijać nasze

kompetencje w sektorze motoryzacyjnym. Dokonane w pierwszym kwartale2OL2 roku przejęcie

Grupy YMOS, pokazuje naszą konsekwencję w budowaniu międzynarodowego koncernu.

Z uwagą przyglądamy się koIejnym aktywom, które mogłyby wpisać się w naszą strategię.

Prowadzimy także zaawansowane rozmowy z naszymi globa!nymi partnerami, których celem jest

rozpoczęcie w Rosji produkcji komponentów plastikowych (AKT/Theysohn) igumowych (Maflow)

do samochodów. Będzie to kolejny, znaczący krok w naszym rozwoju.

Osiągnięcia żOLL roku nie byłyby możIiwe bez wysiłku naszych pracowników oraz

lojalności naszych partnerów biznesowych. W imieniu Zarządu pragnę wszystkim podziękować.

Dziękuję równiez Akcjonariuszom za wsparcie ! zaufanie okazane Zarządowi i całej Grupie
Boryszew. Jestem przekonana, lż wspólnie zapewnimy dalszy dynamiczny rozwój Grupy
Boryszew.
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