
Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności i raport finansowy Grupy Boryszew za rok 2015 - rok,

który był dla nas testem na skuteczność działania, a także umiejętność Wypracowania nieszablonowych

rozwiązań w obliczu zdalzeń losowych.

W kategoriach Wynikowych - kluczowych dla większości inwestorów - zapewne można czuć pewien niedosyt.

Zysk EB|TDA w wysokości 260 mln zł przy blisko 6 mld zł przychodów ze sprzedaży nie jest na pewno rezultatem

na miarę naszych ambicji. Jednakźe wobec pożaru zakładu w Prenzlau, zawirowań na rynku motoryzacyjnym

oraz głębokie8o kryzysu na rynkach rosyjskim i brazylijskim zdecydowaliśmy się na dokonanie odpisu wartości

firmy powstałej przy nabyciu aktywów segmentu automotive. Równocześnie Grupa Boryszew otworzla
program odbudowy i rozbudowy utraconych mocy produkcyjnych w ważnym i rentownym obszarze
galwanizacji tworzyw sztucznych, lntensywnie rozwija się i inwestuje segment przewodów klimatyzacyjnych

dla branży automotive skupiony W Grupie Maflow. Zakład W Meksyku rozpocznie działalność już W drugiej
połowie 2016 roku, zakład w Chinach będzie podwajał sprzedaż imoce wytwórcze w kolejnych okresach.

Efekty tych inwestycji, wspańe prowadzoną restrukturyzacją operacyjną, będą widoczne już w najbliższych

kwartałach.

Skala prowadzonych inwestycji skłania nas do intensyfikacji 5przedaży aktywów nieoperacyjnych. Najbardziej

spektakularnym projektem jest nieruchomość w centrum Warszawy, do niedawna jeszcze będąca siedzibą

Boryszewa oraz części spółek zależnych i stowarzyszonych. Rynkowa Wańość tego aktywa to ok. 90-100 mln

zł. Jest Wysoce prawdopodobne, iż zbycie nieruchomości nastąpi w l półroczu 2016 roku a WŃWy z transakcji
pozwolą zachować równowagę między zadłużeniem odsetkowym Grupy a realizowanymi inwestycjami.

Zdecydowanie zwiększyliśmy nacisk na rozwój mocy produkcyjnych oraz działalność R&D w segmencie
przetwórstwa metali nieżelaznych. Zakład Aluminium Konin jest w trakcie kolejnego procesu inwestycyjnego,

którego celem jest zwiększenie wolumenów sprzedaży o ok. 20% i przekroczenie pułapu 100 tys. ton wyrobÓW

walcowanych rocznie. sukcesywnie zmieniamy także profil naszej produkcji, zwiększając w niej udział wyrobów

o Wysokim stopniu przetworzenia. Także pozostałe podmioty z metalowego segmentu Grupy sukcesywnie

modernizują swoje parki maszynowe.

Aktywnie zabiegamy również o dofinansowanie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych,

wykorzystując dostępne dla przedsiębiorców środki unijne, Dobrym przykładem niech będzie NPA Skawina,

która uzyskała 30 mln zł na opracowanie innowacyjnej technologii produkcji Walcówki z wysokowytrzymałych

stopów aluminium serii 2xxx, sxxx i7xxx, Jestem przekonany, że prowadzone projekty nie tylko znacząco

zwiększą konkurencyjność podmiotów wchodzących w skład Grupy Boryszew, ale będą też w istotny sposób

wpływaĘ na nasze możliwości otwierania się na nowe rynki czy obszary biznesowe.

Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom za wotum zaufania wyrażone zakupem akcji Boryszewa. Dziękuję

kooperantom i k]ientom za niezakłóconą i korzystną dla wszystkich stron współpracę. Dziękuję takze zarządom,

managerom i pracownikom wszystkich społek wchodzących w skład Grupy. To dzięki ich codziennemu

Piotr Szeliga, Prezes Zarządu


