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Obejmując w połowie 2Ot2r. funkcję Prezesa Zarządu Boryszew S.A., spółkl z ponad stuIetnią tradycją,
na rynku globalnym,

wiedziałem, że głównym zadaniem zarządu jest umocnienie pozycji Boryszewa

uodpornienie na pojawiające się kryzysy gospodarcze i zapewnienie stabilnego rozwoju. oddając dzisiaj

w Państwa ręce raport za rok 2OL2 jestem przekonany, że Boryszew ma silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej
podstawy, aby trwale budować wartośćdla Akcjonariuszy.

Nie mam wątpliwoŚci, że najważniejszą determinantą sukcesu gospodarczego w dzisiejszym świecie
jest otwartoŚĆ na zmiany. Grupa Boryszew jest w ciągĘm procesie restrukturyzacji i zarząd dołoży wszelkich

starań aby tak było zawsze. Największą dynamikę zńian widać

w

spółkach wchodzących

w

skład

motoryzacyjnego ramienia Grupy. Postępująca z sukcesami restrukturyzacja przejętych w zOtO roku zakładów
Maf|ow (m.in. zakończenie produkcji w zakładzie Trezzano we Włoszech), pozyskane nowe kontrakty, w tym
największy dotyczący nowej platformy produkcyjnej grupy VoIkswagen MQB, pozwaIają na optymizm związany
z przyszĘmi wynikami segmentu. O naszym zaangażowaniu w rozwój tej częściGrupy śwladczą m.in. budowa
nowej fabryki Boryszew Automotive Plastics w Niżnym Nowgorodzie w Rosji, czy też zakładu produkcyjnego
MafIow w lndiach. Obecnie to właśniesegment automotive ma największy potencjał do istotnego zwiększania
generowanych wyników w kolejnych Iatach.

Metalurgiczna częśćBoryszewa

to

przede wszystkim stabilność generowanych przepływów

pieniężnych. W segmencie przetwórstwa aluminium warto zwrócić uwagę na stopniową zmianę struktury
sprzedaży, zmierzającą do zwiększenia udziału najwyżej przetworzonych wyrobów cienkich i platerowanych.
Zmianie tej służyrealizowany obecnie program inwestycyjny, którego zakończenie przewidujemy na t kwartał

2Ot4 roku. Segment cynku i ołowiu systematycznie rozbudowuje portfel klientów, przeciwdziałając
bezprecedensowemu wzrostowi o 30% kosztu głównego surowca - złomu akumulatorowego. W segmencie
miedziowym obserwujemy stopniowe wyhamowanie niekorzystnych trendów, co w zestawieniu ze spadkiem
notowań miedzi powinno w najbliższej przyszłościpoprawić wielkości sprzedaży.

W

dalszym ciągu intensywnie pracujemy nad lepszym wykorzystaniem posiadanych aktywów

nieoperacyjnych. Grupa jest właścicieIemszeregu dobrze zlokalizowanych nieruchomości w dużych miastach Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Toruniu. Jednak proces przygotowania ich do zbycia po dobrych cenach to
długi masz.Ztym większą satysfakcją informujemy, że kilka dni przed publikacją niniejszego raportu rocznego,

po kilkuletnich staraniach, otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę zespołu wielofunkcyjnego

na

działce przy ulicy Łuckiej, w biznesowym centrum Warszawy.
Rok 2012 Grupa Boryszew kończy prezentując blisko 5 mld zł przychodów, 84 mln zł wyniku netto
działalnoŚci kontynuowanej oraz 243 mln zł wyniku EBITDA. Osiągnięte zyski, chociaż wciąż nie są dla nas
satysfakcjonujące, obrazują solidne fundamenty Grupy Boryszew, pozwalające na generowanie dodatnich
z

wyników finansowych nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach gospodarczych. Za te rezultaty dziękuję
pracownikom wszystkich spółek wchodzących w skład naszej Grupy. To w głównej mierze Wasza ciężka praca
oraz otwartośćna nowe wyzwania pozwoliły osiągnąć takie efekty.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie w rozwoju Grupy
Boryszew. Dołożymywszelkich starań aby tego zaufania nie zawieść,znajdzierny nowe sposoby na podnoszenie
wartości Spółki, zarówno w czasach dobrych jak i w czasach trudnych.

Wyrażając nadzieję na trwałą współpracę, dziękuję wszystkim naszym Klientom i Kooperantom.
Wierzę, że wspólnie możemy jeszcze wiele osiągnąć dla naszych przedsiębiorstw i lokalnych społeczności.

Prezes Zarządu

