
Szanowni Państwo,

Z satysfakcją oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej Boryszew. Mam
nadzieję, że zaprezentowane w nim wyniki flnansowe oraz przedstawione perspektywy

rozwoju znajdą uznanie w Państwa oczach i będą zachętą do dalszej obecności wśród

Akcjonariuszy Boryszew S.A.

7anim przedstawię Państwu dokonania naszej Grupy chciałbym podkreśIić, że

najwazniejszym zadaniem Zarządu w minionym roku była budowa podwalin pod dalszy
organiczny rozwój Grupy, co przyniesie - o czym jestem przekonany - wyraźną poprawę
wyników w |atach następnych, tak na poziomie operacyjnym jak i zysku netto oraz przełoży

się na dalszy wzrost wartości Spółki.

A trwała budowa tej wartości dla Akcjonariuszy jest niezmiennym celem strategicznym

Grupy Kapitałowej Boryszew. Realizowa!iśmy go również w 2OI3 roku, niełatwym ze względu

na wciąż słabą i kruchą koniunkturę zarówno w wymiarze globalnym, jak i europejskim oraz

krajowym. W takim otoczeniu makroekonomicznym za satysfakcjonujące trzeba uznać

utrzymanie przychodów i zysku ze sprzedaży na poziomie mlnimalnie tylko nizszym niz

w 2OL2 roku.

Działalność biznesowa Grupy Kapitałowej Boryszew opiera się na kilku filarach: segmencie

Automotive, który w 2013 roku wygenerował blisko jedną trzecią ogólnych przychodów,

segmencie Meta!i Niezelaznych, z którego pochodziła nieco ponad potowa wartości

sprzedaży, oraz bardziej niszowych, ale nacechowanych dobrą rentownością segmentach

Chemicznym i Dystrybucyjnym. Segment Motoryzacyjny to najmłodszy obszar działania

Grupy, ale w nim wtaśnie dostrzegamy największy potencjał wzrostu rentowności i budowy
wartości Grupy w najbliższych latach.

Rok 2013 to okres bardzo intensywnej pracy nad wdrożeniem szeregu nowych i bardzo

ważnych projektów w Grupie Maflow. Skala wzrostu przychodów poczynając juz od 2OL4

roku jest imponująca. Klientami są wiodące międzynarodowe koncerny samochodowe, dla

których Maflow jest kluczowym partnerem w zakresie przewodów klimatyzacyjnych,

iz którymi umowy na dostawy zawierane są na wiele Iat do przodu. Ta częśc segmentu

Motoryzacyjnego jest juz zyskowna, a celem na najbliższe 2 - 3 |ata jest wzrost rentowności
do L0% na poziomie zysku netto.

Podobną ścieżkę rozwoju wyznaczyIiśmy innemu ramieniu Segmentu Automotive, Grupie
Boryszew Automotive Plastic, zbudowanej na fundamencie aktywów firm AKT, Theysohn,

WEDO i YMOS, przejętych pod koniec }OLI roku. BAP jest dopiero w potowie tej drogi.



Niemniej takie wydarzenia, jak otwarcie we współpracy z Grupą Volkswagen nowego zakładu
produkcyjnego w Rosji, nowa fabryka w Toruniu czy postępy w działaniach zorientowanych
na wzrost efektywnoŚci i redukcję kosztÓw, pozwalają z optymizmem patrzeć na biznesową
przyszłość równiez tej dywizji Grupy Kapitałowej Boryszew.

Segment Metali Nieżelaznych pozostaje najbardziej liczącym się generatorem przychodów
Grupy i pozwala na osiąganie stabiIności jej przepływów pienięznych. W 2013 roku, dzięki
zwiększeniu udziału wyrobów najwyzej przetworzonych iwysokomarżowych w ofercie
produktowej, zdecydowanie poprawil!śmy wyniki w segmencie aluminium. Z kolei

zrealizowana z sukcesem restrukturyzacja Walcowni Metali Dziedzice, dzięki której spółka
osiągnęła historycznie najwyzsze wolumeny sprzedazy i zyski, pozwolita na istotną poprawę
wyników w segmencie Miedzi.

Najważniejszym w przetwórstwie metali kolorowych celem na 2OL4 rok jest odzyskanie
wysokiej rentowności w segmencie Cynku i Ołowiu. Nie zadowaIa nas fakt, że powodem

spadku wyników jest czynnik obiektywny, czyli utrzymywanie się niezwykle wysokich cen

podstawowego surowca złomu akumulatorowego. Pracujemy nad bardziej wydajnymi
technoIogiami, wdrażamy nowe produkty, mamy ambicje i ba rdzo realne plany na

osiągnięcie najwyzszego na świecie stopn!a recyklingu zuzytych akumulatorów.

W roku 20L3 wydaIlśmy na inwestycje w aktywa trwałe ponad ].00 mIn zł. Wiemy, że są to
pieniądze dobrze wydane, i że już w krótkim terminie przyniosą realne efekty. Szybki i mądry
rozwój to będzie jeden z głównych obszarów, na których będziemy w najbliższych latach

koncentrować swoje wysiłki. Wszystkie spółki Grupy Boryszew są dzisiaj dobrze
przygotowane do realizacji zadań rozwojowych. Planując nowe inwestycje będziemy w coraz
większym stopniu korzystać z dostępnych środków unijnych na wsparcie innowacyjnych

technologii, co przyniesie wyraźny wzrost konkurencyjności naszych wyrobów.

Osiągnięcie w warunkach kruchej koniunktury 2OL3 roku wyników finansowych, dających

satysfakcję i poczucie finansowej stabilności, a takze podstawy do optymistycznego

spojrzenia na przyszły rozwoj Grupy, nie byłoby mozIiwe bez wysiłku wszystkich
pracowników spółek wchodzących w jej skład. Chciałbym Wam za to serdecznie
podziękować.

Słowa podziękowania kieruję również do naszych Akcjonariuszy, którzy obdarzyli nas

zaufaniem i wsparciem, oraz do wszystkich Klientów i Kooperantów, z którymi budujemy
długofa!owe, wzajemnie korzystne i przyjazne relacje.

To dzięki naszej wspólnej pracy powstała i rozwija się jedna z największych polskich grup

przemysłowych o globa!nym juz zasięgu działania.

Z poważaniem,


