Piotrków Trybunalski, dn. 20 marzec 2012 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Zamet Industry S.A. z przyjemnością przedstawiam
jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2011 rok. Od naszego
debiutu na warszawskim parkiecie minęło już kilka miesięcy, w czasie których
wykonaliśmy kolejne kroki na drodze do celu jakim jest budowa wiodącej
pozycji Grupy Zamet w światowym sektorze urządzeń i maszyn dla
przemysłu.
Rok 2011 był dla Zamet Industry rokiem bardzo szczególnym. Kluczowym
wydarzeniem w tym okresie była zakończona sukcesem pierwsza publiczna
oferta Spółki i związany z tym październikowy debiut akcji Zamet Industry
S.A. na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Z
pewnością to wydarzenie jest milowym krokiem w kierunku wzrostu pozycji
Grupy Zamet. Ponadto, upublicznienie Zamet Industry S.A. pozwala na
uzyskanie

rzeczywistej

wyceny

rynkowej.

Otwiera

także

możliwości

przeprowadzenia nowych emisji akcji i pozyskiwania finansowania na
konkretne przedsięwzięcia rozwojowe. Jesteśmy przekonani, że korzyści
płynące z debiutu Zamet Industry na rynku kapitałowym przyczynią się do
dalszego wzrostu Grupy.
Miniony rok był także szczególny pod względem osiągniętych przez Spółki
Grupy Zamet wyników finansowych, które przewyższają wcześniejsze
prognozy i oczekiwania. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 24 mln zł.
Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wysokość osiągniętych wyników było
uzyskanie wyższej niż zakładana rentowności ze sprzedaży brutto w 2011 r.
Wyniki Zamet Industry S.A. kolejny raz potwierdzają, iż działalność
prowadzona przez Emitenta jest wysoce rentowna.
Prognozy specjalistów dotyczące dynamiki wzrostu otoczenia rynkowego
Zamet Industry, zwłaszcza dotyczące rynku offshore, są optymistyczne i
pozwalają prognozować utrzymanie dotychczasowej tendencji co do
wysokości

sprzedaży

oraz

uzyskanie

kilkuprocentowego

wzrostu

w

najbliższych latach. Dołożymy wszelkich starań, aby efektywnie wykorzystać
potencjał Grupy, oraz w pełni wykorzystać efekt synergii pomiędzy Zamet
Industry S.A. oraz Zamet Budowa Maszyn S.A.

Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie, jakim
nas Państwo obdarzyli. Wierzymy w sukces Grupy Zamet i wyrażamy
nadzieję, iż przekonamy Państwa, iż inwestycja w Zamet Industry to
inwestycja w przyszłość. Dołożymy wszelkich starań, aby rezultaty finansowe
Zamet Industry, corocznie potwierdzały słuszność Państwa decyzji.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Zamet Industry S.A. – Jan Szymik

