
 

Warszawa, 28 maja 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

z satysfakcją oddaję w Państwa ręce Sprawozdanie z działalności Grupy Boryszew za 

rok 2019 prezentujące również skonsolidowane wyniki finansowe wypracowane  

w tym okresie. 

Miniony rok był dla nas ważny z wielu powodów. W wyniku analizy opcji strategicznych, 

zdecydowaliśmy się uprościć strukturę grupy poprzez wycofanie akcji Impexmetalu 

S.A. z obrotu giełdowego oraz włączenie Grupy Alchemia do Grupy Kapitałowej 

Boryszew. Obecnie pracujemy nad uzyskaniem pełnej synergii wszystkich naszych 

zakładów w trosce o dalszy wzrost efektywności biznesowej. Realizacja tego celu jest 

możliwa zarówno poprzez stały proces inwestowania prorozwojowego i produktowego 

w najbardziej perspektywicznych podmiotach Grupy, jak również poprzez inwestycje 

kapitałowe. Warto podkreślić, że pomimo inwestycji i nakładów finansowych 

przeznaczonych na konsolidację z Alchemią oraz Impexmetalem, Grupa utrzymała 

stabilny poziom zadłużenia finansowego.  

W zeszłym roku przeznaczyliśmy także znaczące środki na inwestycje – głównie  

w segmentach Metale i Motoryzacja, przeznaczając fundusze m.in. na program 

rozwoju Aluminium Konin, zwiększający jej moce produkcyjne oraz pozwalający na 

wdrożenie innowacyjnego produktu z dużą zawartością magnezu AlMg, nową 

walcarkę w Hucie Bankowej, umożliwiającą produkcję nowego typu pierścieni czy 

technologię BRASS CAST&DRAW® TECH w Walcowni Metali „Dziedzice”, 

wpływającą na poprawę wydajności materiału dzięki mniejszej ilości odpadów 

materiałowych, a także pozwalającą na mniejsze zużycie energii i narzędzi.  

W nadchodzących okresach planujemy wdrożyć szereg projektów innowacyjnych, 

których efektem będzie m.in. rozwój portfolio produktowego w Segmencie Metale 

poprzez walcówkę z wysokowytrzymałych stopów aluminium w NPA Skawina. 

Kolejnym istotnym wydarzeniem w roku 2019 było podpisanie przedwstępnej 

warunkowej umowy sprzedaży Impexmetal Aluminium Konin. W momencie 

sfinalizowania transakcji pozostaniemy największym producentem metali 



nieżelaznych w Polsce, a nasze moce produkcyjne w całym Segmencie Metali 

Nieżelaznych (aluminium, ołów, miedź, cynk) bez Aluminium Konin będą wynosić 250 

tys. ton. W samym obszarze wyrobów aluminiowych, po sprzedaży aktywów  

w Koninie, nasze moce produkcyjne wyniosą 70 000 ton (NPA Skawina). 

Ubiegły rok był dla nas pełen wyzwań ze względu na zmienne warunki panujące  

w otoczeniu rynkowym. Grupa niemal cały ten okres odczuwała znaczący wpływ 

implementacji norm środowiskowych na przychody oraz wynik operacyjny  

w Segmencie Motoryzacja. Znacząco wzrosły koszty energii elektrycznej, co 

zdecydowanie osłabiło konkurencyjność polskiego przemysłu na świecie. Odczuliśmy 

również spowolnienie koniunktury w Europie Zachodniej. Z satysfakcją jednak 

informujemy, że z kwartału na kwartał Grupa Boryszew podnosiła efektywność 

zarządzania kapitałem obrotowym, utrzymując dynamikę poprawy tychże wskaźników. 

Co warto dodać, znacząco poprawiliśmy zarządzanie procesem produkcyjnym  

w Grupie Maflow oraz zwiększyliśmy rentowności naszych zakładów w tej części 

Segmentu Motoryzacyjnego. Maflow ma szeroko zdywersyfikowane portfolio klientów, 

do czego dążymy w Grupie Boryszew Automotive Plastic (BAP). W Grupie BAP  

w porozumieniu z naszym największym klientem opracowaliśmy i rozpoczęliśmy 

proces restrukturyzacji operacyjnej zmierzający do poprawy sytuacji finansowej Grupy. 

Jako Grupa Kapitałowa nie tylko konsekwentnie zwiększamy moce produkcyjne, ale 

również dywersyfikujemy portfolio produktowe o nowe, innowacyjne wyroby. Należymy 

obecnie do grona największych grup przemysłowych w Polsce, działających w skali 

globalnej. Dynamiczny rozwój technologiczny i związane z nim zmiany, stwarzają nam 

dodatkowe szanse zaistnienia w obszarach, w których dotąd nie byliśmy obecni. Grupa 

Boryszew, aby utrzymać pozycję lidera, prowadzi działania badawczo-rozwojowe 

nastawione na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W poszczególnych segmentach 

naszą ugruntowaną pozycję potwierdzają prezentowane wyniki finansowe, które 

wskazują na potencjał do generowania zysków oczekiwanych przez akcjonariuszy 

Boryszewa. 

Mimo niesprzyjających okoliczności rynkowych, osiągnięte wyniki uznajemy za dobre. 

Skonsolidowane przychody wyniosły 6,3 mld PLN, zaś EBITDA w omawianym okresie 

osiągnęła wartość 414 mln PLN. Na wynik netto negatywnie wpłynął przede wszystkim 



odpis Wartości Firmy, która powstała po rozliczeniu nabycia GK Alchemia w kwocie 

163 mln PLN. Całkowita strata netto wyniosła -99 mln PLN, niemniej jednak księgowy 

charakter operacji pozostał bez wpływu na działalność bieżącą spółki oraz jej płynność 

finansową. 

Pragnę podziękować naszym Akcjonariuszom, Klientom i Partnerom Biznesowym za 

współpracę w 2019 roku. Dziękuję także wszystkim Pracownikom Grupy Boryszew, 

których praca i zaangażowanie pozwoliły nam na osiągnięcie tak dobrych wyników. 

Rok 2020 to czas wyzwań, Grupa Boryszew ma solidne fundamenty i jest gotowa, by 

im sprostać. 

 

Piotr Lisiecki 

Prezes Zarządu 
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