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4,9 mld zł 
przychodów 

11 
krajów 

19 
dużych spółek  

zagranicznych 

35 
spółek w Grupie 

8,3 tys. 
pracowników 

2,2 3,1 
4,3 4,9 



Boryszew 
Group 

Wybrani kontrahenci Grupy,  

kierunki sprzedaży 

Kontrahenci Grupy Boryszew reprezentują najważniejsze gałęzie gospodarki 
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Segmenty operacyjne 

automotive 
33% 

metali 
nieżelaznych 

56% 

chemiczny 
8% 

pozostałe 
3% 
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Segment automotive 
podział wg przychodów 

Polska 

Pozostałe 
kraje UE 

Świat 

segmenty geograficzne 

Grupa 

Volkswagen 

Pozostali 

kontrahenci  
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65,4 68,0 71,2 68,1 65,4 74,6 77,9 81,7 

5,2 5,7 6,2 6,2 6,4 7,2 8,3 9,3 

Segment automotive 

Grupa Volkswagen ma 13% udziału w 

światowej sprzedaży samochodów. 

 

Blisko co czwarty samochód w Europie 

produkowany jest przez Grupę 

Volkswagen. 

 

Mimo skomplikowanej sytuacji na rynku 

motoryzacyjnym Grupa Volkswagen co 

roku notuje wzrost sprzedaży. W 2012 

roku osiągnięto kolejny rekord sprzedając 

9,276 mln aut. W pierwszej połowie 2013 

roku sprzedano 4,7 mln aut. 

 

Głównym kontrahentem spółek segmentu 

automotive Grupy Boryszew jest 

Volkswagen Group. 

sprzedaż Volkswagen Group na tle całego rynku 

Dane: VAG, wardsauto.com 

sprzedaż aut na świecie  

sprzedaż VAG  
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Segment metali nieżelaznych 
podział wg przychodów 

Polska 
Pozostałe 
kraje UE 

Świat 

miedź 

aluminium 

cynk i ołów 

łożyska 

pozostałe 

segmenty operacyjne segmenty geograficzne 
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Główni kontrahenci Grupy 

Boryszew w zakresie sprzedaży 

wyrobów z metali nieżelaznych 

działają w branżach: automotive, 

opakowaniowej, 

elektrotechnicznej, budowlanej 

 

W Polsce, mimo mniejszej 

dynamiki wzrostu PKB, 

obserwujemy stabilną sytuację na 

rynkach odbiorców wyrobów z 

metali nieżelaznych 

Segment metali nieżelaznych 

2008 2009 2010 2011 2012

przemysłu

branży budowlano-montażowej

Dynamika produkcji sprzedanej: 

Dane: GUS 
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Restrukturyzacja segmentu automotive  

nabycie  

Grupy Maflow 

nabycie AKT, Theysohn, WEDO; Grupa YMOS  

skupionych w Boryszew Automotive Plastics (BAP) 

rozpoczęcie procesu  

restrukturyzacji Grupy Maflow 

w zakresie produkcji: 

• zmiana technologii i zwiększenie produkcji o 50%,  

• przygotowanie do dalszego wzrostu mocy produkcyjnych 

• całkowita restrukturyzacja zakładów w Chinach i Brazylii 

• zamknięcie zakładu w Trezzano i przeniesienie wszystkich departamentów do 

Polski 

w zakresie zakupów: 

• wprowadzenie nowych procedur zakupowych 

• rozszerzenie bazy dostawców i urynkowienie cen zakupów 

w zakresie sprzedaży: 

• pozyskanie nowych projektów dla VW, Audi, RNO, Volvo, JAG, BMW 

• pozyskanie nowych klientów: Porsche, Daimler, Tata 

w zakresie jakości: 

• certyfikacja wszystkich zakładów na zgodność z  

ISO-TS 16949:2009 i ISO 14001:2004 

• walidacja zakładów w Tychach i Indiach przez VAG 

 

przewidywane zakończenie  

restrukturyzacji BAP 

zakończenie restrukturyzacji Grupy Maflow 

2013 

2011 

2012 

2014 

2010 

Główne osiągnięcia 

rozpoczęcie procesu  

restrukturyzacji Grupy BAP 
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Inwestycje, nowe projekty 

Fabryka Boryszew Plastics Russia z Grupy BAP w Dzierżyńsku koło Niżnego 

Nowogrodu (Rosja) 

 

zakład przygotowany do współpracy z Grupą VW, która w Niżnym Nowogrodzie posiada 

swoją fabrykę 

 

w chwili obecnej uruchamiane są linie produkcyjne, w trzecim tygodniu lipca wyprodukowano 

pierwsze części do modelu Jetta, uruchomienie seryjnej produkcji planowane jest na 

wrzesień/październik bieżącego roku 

 

trwają rozmowy z innymi potencjalnymi kontrahentami 

  

Fabryka BAP w Toruniu, Elana 

 

zakład tworzony w celu odciążenia niemieckiej części Grupy z nierentownej produkcji 

wynikającej między innymi z kosztów transportu – kluczowym odbiorcą jest fabryka VW w 

Poznaniu – oszczędności sięgną 50 mln złotych do końca 2014 roku 

 

produkcja zostanie uruchomiona w 2014 roku, w 2015 roku przychody sięgną 100 mln 

złotych 
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Podsumowanie półrocza,  

plany na drugie półrocze 2013 

Restrukturyzacja segmentu automotive: 

Grupa Maflow – finalizacja procesów restrukturyzacyjnych, odnowa portfela 

kontraktów, pozyskanie nowych klientów, widoczna stopniowa poprawa 

rentowności 

Boryszew Automotive Plastics – reorganizacja spółek Grupy, sprzedaż 

aktywów nieoperacyjnych, zlokalizowanie części produkcji w Polsce (Elana) 

 

Integracja w ramach Grupy Boryszew, uwalnianie synergii pomiędzy spółkami z 

Grupy (m.in. współpraca Boryszew ERG z Maflow) 

 

Uruchomienie zakładu produkcyjnego w Rosji – kontrakt z VAG na jednym z 

najbardziej perspektywicznych rynków, rozmowy z kolejnymi potencjalnymi 

kontrahentami 

 

Stabilna sytuacja głównych kontrahentów z branży motoryzacyjnej 
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Grupa Boryszew na giełdzie 

0,00 zł

0,20 zł

0,40 zł

0,60 zł

0,80 zł

1,00 zł

1,20 zł

1,40 zł

lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13

*kurs skorygowany o wartość dywidend i praw poboru 

Kurs giełdowy akcji Boryszew znajduje się w fazie konsolidacji. W opinii Zarządu obecna 

wycena giełdowa nie odzwierciedla potencjału i wartości Grupy Boryszew 
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Segment motoryzacji –  Maflow,  BAP 

 

• przewody i podzespoły, 

       do klimatyzacji, 

       wspomagania kierownicy i 
       innych  

 

• plastikowe elementy 
wnętrza, 

• części zewnętrzne i silnika 

 

 

• zamki i klamki,  

• emblematy samochodów i 
inne 

 

• formy 

BAP: 

Spółka                        Główne produkty                       Udział w całkowitej 
               sprzedaży(2012) 
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Segment aluminium – Huta Aluminium Konin, NPA Skawina 

Al i stopy Al: 

• paski 

• arkusze 

 

 

• walcówki 

• druty 

• kable 

Spółka                         Główne produkty                       Udział w całkowitej 
               sprzedaży(2012) 
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Segment miedzi – Hutmen, WM Dziedzice 

Miedź i stopy miedzi:  

 

•rury 

•stopy odlewnicze 

 

 

 

 

•pręty 

•rury kondensatorowe 

•krążki monetarne 

 

 

Spółka                         Główne produkty                       Udział w całkowitej 
               sprzedaży(2012) 
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Segment cynku i ołowiu – Baterpol, ZM Silesia 

18 

• Recykling Pb - produkty 
z Pb i stopów Pb : 
miękki ołów, druty, 
blachy, pręty, rury 

 

 

 

• Zn-Ti sheets and strips 

• Przewody Zn, anody, 
rynny 

• Tlenki cynku 

• Tlenki ołowiu 

 

 

Spółka                         Główne produkty                       Udział w całkowitej 
               sprzedaży(2012) 
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Segment Chemii 

• chłodziwa przeciw 
zamarzaniu 

• materiały pomocnicze 
do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 

• kleje 

 

• włókna poliestrowe 

• przędze poliestrowe 

 

 

 

 

• recykling butelek PET 

• usługi remontowe i 
inne 

 

• poliamidy i produkty 
wojskowe 

 

 

Spółka                         Główne produkty                       Udział w całkowitej 
               sprzedaży(2012) 
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Segment handlu 
Grupa FŁT, Impexmetal Oddział Handlowy, FLT Metals, Metalexfrance  

20 

 

•łożyska kulkowe i tłoczne 

 

 

 

 

 

 

•metale nieżelazne, 
fosforyty i inne  

 

Spółka                         Główne produkty                       Udział w całkowitej 
               sprzedaży (2012) 


