Szanowni Państwo,
z dużą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2016 roku. Minione 12 miesięcy stanowi niezwykle ważny rozdział w historii naszej organizacji. W
tym czasie udało nam się, nie tylko osiągnąć pozycję największego polskiego producenta w branży
motoryzacyjnej i rozpocząć realizację prawdopodobnie największej polskiej inwestycji typu greenfield
w Niemczech, ale przede wszystkim osiągnąć wyniki, które pokazują nasz potencjał do generowania
zysków oczekiwanych przez akcjonariuszy Boryszewa.
W minionym roku nie realizowaliśmy nowych przejęć na rynku, ale skoncentrowaliśmy się na wzroście
o charakterze organicznym i restrukturyzacji, szczególnie w segmencie samochodowym. Po pożarze
galwanizerni w niemieckim Prenzlau podjęliśmy decyzje o jej odbudowie w nowym, większym
wymiarze i w oparciu o najnowszą dostępną technologię. W IV kwartale uruchomiliśmy nowy zakład
Maflow w Meksyku oraz podjęliśmy decyzję o budowie kolejnego polskiego zakładu Maflow w Toruniu,
aby odciążyć pracujące przy maksymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych zakłady w Tychach i
Chełmku.
W IV kwartale ubiegłego roku doszło również do istotnej zmiany wewnątrz organizacji. Do Zarządu
dołączyły dwie nowe osoby, ja oraz Aleksander Baryś, który objął funkcję Członka Zarządu,
odpowiedzialnego za finanse Grupy. Nasze wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w dużych
podmiotach gospodarczych posłuży do umocnienia fundamentów Grupy i stworzenia silnej organizacji
przemysłowej, której ambicją jest odgrywanie wiodącej roli w budowie innowacyjnej polskiej
gospodarki. Zmiany w Zarządzie służą uzupełnieniu niezbędnych kompetencji personalnych do
kierowania Grupą i mają charakter ewolucyjny. W jego składzie pozostał zarówno Piotr Szeliga,
któremu powierzono zarządzanie segmentem metali, jak i Cezary Pyszkowski oraz Mikołaj
Budzanowski. Wyniki osiągnięte w 2016 roku to w głównej mierze zasługa ich pracy.
Wyniki
Prezentowane w sprawozdaniu wyniki finansowe Grupy oznaczają wyraźna poprawę w stosunku do
roku 2015. Najważniejszy z naszego punktu widzenia jest skokowy wzrost wyników operacyjnych. Jest
on w dużej mierze efektem prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w segmencie motoryzacyjnym
zarówno w Grupie Maflow jak i Boryszew Automotive Plastics. Dodatkowo Maflow zanotowało
wyraźny wzrost sprzedaży o 30%. Ponadto w segmencie Metale uwidoczniły się efekty kolejnych
inwestycji w Zakładzie Aluminium Konin, których celem było i jest zwiększanie udziału
w sprzedaży wysokoprzetworzonych, specjalistycznych wyrobów dla segmentu motoryzacyjnego
i opakowaniowego. Wpływ na wyniki, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, miała również
sprzedaż naszej nieruchomości przy ul. Łuckiej w Warszawie.
Zysk z działalności operacyjnej Grupy wzrósł o ponad 87%, osiągając wartość 259 mln zł. Rezultat ten
dobrze oddaje skalę wykonanej przez Boryszew pracy inwestycyjnej i restrukturyzacyjnej, widocznej
szczególnie w segmencie motoryzacyjnym. EBITDA wzrosła o ponad 47% i wyniosła 382,2 mln zł,
a zysk netto osiągnął wartość ponad 191 mln zł co oznacza wzrost o imponujące 128% r/r.
Nasze przychody w 2016 roku wyniosły 5,58 mld zł i były o niecałe 2% niższe od przychodów
osiągniętym w roku 2015. Spadek ten spowodowany był między innymi ograniczeniem działalności
handlowej (zakończono niskomarżową działalność operacyjną Boryszew S.A. Oddział Handlowy),

a także nieznacznymi spadkami wolumenów sprzedaży w segmencie metali nieżelaznych (-3,5% r/r).
W dużej mierze spadki te zostały skompensowane przez wzrosty w pozostałych segmentach,
w szczególności w motoryzacji, gdzie najważniejszy dla naszych wyników europejski rynek
samochodowy urósł o 6,8%.
Plany na kolejne lata
Głównym zadaniem Zarządu Boryszewa w roku 2017 jest dalsza reorganizacja struktur Grupy w taki
sposób, aby przygotować ją do pełnego wykorzystania posiadanego potencjału i budowy wartości dla
naszych akcjonariuszy. Po pierwsze, konsekwentnie analizować będziemy i optymalizować portfolio
naszych spółek i produktów. Po drugie, będziemy doskonalić operacyjnie nasze działania ponieważ
uważamy, że mamy jeszcze duży niewykorzystany potencjał w obszarach takich jak zakupy, logistyka
czy synergie międzyobszarowe. Po trzecie, niezwykle dynamiczny rozwój technologiczny wymusza na
wszystkich uczestnikach rynku konieczność szybkiej adaptacji do zmieniających się trendów. Chcąc się
rozwijać musimy więc wyprzedzać oczekiwania naszych klientów, oferując im rozwiązania, które
dopiero za kilka lat będą im niezbędne. Stąd też większy nacisk niż dotychczas kłaść będziemy na
badania i rozwój. To jedno z kluczowych zadań jakie mamy przed sobą w najbliższych latach. Aby
osiągnąć ten cel wykorzystywać będziemy w najwyższym możliwym stopniu dostępne programy
krajowe i unijne.
Praca wykonana przez Grupę Boryszew w ostatnich latach znalazła także uznanie na rynku
kapitałowym. Kurs akcji spółki, który na pierwszej sesji w roku 2016 wynosił 4,65 zł, wzrósł przez 12
miesięcy niemal o 100% osiągając wartość 8,01 zł. Dziękuję wszystkim akcjonariuszom za zaufanie
okazane Boryszewowi, wyrażone wzrostem wartości akcji Grupy. Jestem przekonany, że obecna
wycena akcji spółki jest dopiero początkiem wzrostów stymulowanych przez nasze wyniki
i perspektywy.
Dziękuję wszystkim klientom i partnerom biznesowym. Dziękuję także wszystkim pracownikom Grupy
Boryszew, których praca i zaangażowanie pozwoliło nam na osiągnięcie tak dobrych wyników.
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