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Warszawa, 26 kwietnia 2018 roku

szanowni państwo,

Z satysfakcjąoddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Grupy Boryszew w 2017 roku. Miniony rok

był bardzo udany dla spółek ze wszystkich segmentów naszej działalności. Konsekwentnie kontynuowaliśmy

politykę wzrostu organicznego - uruchomiliśmy dwa nowe zakłady: w Toruniu oraz niemieckim Prenzlau.

lnwestycje te wzmocniły segment motoryzacyjny w spółkach Maflow oraz Boryszew Automotive Plastic. Fabryka w

Niemczech to jedna z największych polskich inwestycji typu greenfield w tym kraju ijedna z najnowocześniejszych

w Europie linii technologicznych do galwanizacji elementów z fuonyw sztucznych, która ponad czterokrotnie

zwiększyła nasze moce produkcyjne w zakresie tych wyrobow. To nie jedyne nasze inwestycje w zakończonym

roku. Zakłady Maflow w Meksyku i Chinach zostały wyposazone w nowe maszyny oraz rozbudowane o dodatkowe

hale produkcyjne, co umozliwia realizację zwiększającej się ilości zamówień oraz nowych pĄektów. W zakładzie

Konin zakończyliśmy l etap programu rozwojowego o łącznej wańości ok. 200 mln zł, co puelożylo się na

zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie wyrobów walcowanych do 100tys. ton rocznie. Ponadto, w

Walcowni Metali Dziedzice S.A. kontynuowaliśmy prace o charakterze modernizacyjno-rozwojowym

zwiększające moce produkcyjne w zakresie wyrobu prętów i rur przy jednoczesnej poprawie jakości

wytwarzanych produktow,

Nie tylko konsekwentnie zwiększamy moce produkcyjne, ale równiez dywersyfikujemy portfolio produktowe

o nowe, innowacyjne wyroby. Grupa Boryszew nalezy obecnie do grona największych grup przemysłowych

w Polsce, działĄąc w skali globalnej. Jest równiez największym polskim producentem motoryzacyjnym oraz

numerem jeden w produkcji wyrobow z metali niezelaznych. Dynamiczny rozwój technologiczny i zwiąane

z nim zmiany, stwarzają nam dodatkowe szanse zaistnienia w obszarach, w ktorych nie byliśmy obecni.

Chcemy wyprzedzać oczekiwania naszych klientów oferując im rozwiązania, które dopiero za kilka lat będą

standardem na rynku, Grupa Boryszew, aby. utrzymac pozycję lidera, prowadzi szeroko zakrojoną

działalność badawczo-rozwojowąnastawionąna wdrazanie innowacyjnych rozwiązań. We współpracy m,in.

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, realizujemy projekty, ktorych efektem będą zupełnie nowe

produkty, takie jak np. kształtowniki otwańe i zamknięte pochodzące w całości z trudnego recyklingu

aluminiowych części samochodowych prowadzonego w Zakładzie Aluminium Konin, czy walcówki z

wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx produkowane w Boryszew S.A. Oddział

Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina. Pozycję lidera w poszczegolnych segmentach potwierdzają

prezentowane wyniki finansowe, które wskazują na nasz potencjał do generowania zyskow oczekiwanych

przez akcjonariuszy Boryszewa.
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Wyniki

Szanowni Państwo, prezentowane w sprawozdaniu wyniki finansowe Grupy są bardzo dobre, W 2017 roku Grupa

Boryszew osiąnęła 6,3 mld zł pzychodow onz ponad 204 mln złzysku netto, co oznacza wzrost odpowiednio

o11,5proc,i5,1 proc.w porównaniudo2016roku.EBlTDAwyniosłaprawie470mlnzł,azyskoperacyjny335

mln zł, Wyniki wypracowanew 2017 roku sąefektem kontynuacji pzyjętej strategii rozwoju Spółki we wszystkich

segmentach. Wzrost pzychodów związany jest równiez z poprawą koniunktury na rynku motoryzacyjnym, lepszą

spzedaząw segmencie aluminium oraz ogólnąpoprawąsytuacji makroekonomicznej w kĘu i strefie euro. Nasze

wyniki zostały obnizone rezenruami na ryzyka związane zarówno z toczącymi się, jak i potencjalnymi

postępowaniami kontrolnymi dotyczącymi podatku VAT w pzeszłości. Niemniej od kazdej decyzji organow

skarbowych będziemy się odwoływać, poniewaz nie mozemy się zgodzió na przenoszenie na nasze spółki

odpowiedzialności za działania kontrahentów i pańnerow biznesowych tychze kontrahentow. Nasza Grupa

Kapitałowa, podobnie jak Skarb Państwa, jest ofiarą oszustw podatkowych.

Plany na kolejne lata

Grupa Kapitałowa Boryszew w dalszym ciąu będzie się skupiac na umacnianiu swojej pozycji rynkowej.

Zachowamy wysoką dynamikę wolumenow spzedazy i będziemy pracowac nad dalszą poprawą poziomu

technologicznego. lstotne będą tez wdrozenia nowych produktow umozliwiające poszezenie pońfela

wysokomazowych klientow. Zaprocentują inwestycje rozwojowe. W pełni wykozystamy nowe zakłady

produkcyjne Grupy Maflow w Toruniu oraz Grupy BAP w Prenzlau. Spodziewamy się wzrostu majątku

izyskowności spółek, a tym samym wzrostu wańości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krotkoterminowe

działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w społkach Grupy Kapitałowej

inwestycji i maksymalizacji ich efektow, a także na kontynuacji procesow restrukturyzacji majątkowej

i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.

Dziękuję wszystkim naszym klientom i pańnerom biznesowym oraz wszystkim pracownikom Grupy Boryszew.

Piotr Szeliga

p.o. Prezesa Zaządu


