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LIST DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,
W imieniu Zamet Industry S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny skonsolidowany
raport roczny Grupy Zamet Industry oraz jednostkowy raport roczny Zamet Industry S.A.
W roku obrotowym 2013 Spółki Grupy wypracowały 29,9 mln zł zysku netto, przy przychodach ze
sprzedaży w wysokości 186,8 mln zł. Wynik operacyjny Grupy wyniósł 35,3 mln zł. W tym samym
okresie, Zamet Industry S.A. osiągnął 120,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 31,7 mln zł zysku
netto. Wynik na działalności operacyjnej spółki dominującej wyniósł 20,8 mln zł.
Jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki: netto i na poziomie operacyjnym, uległy poprawie w
stosunku do rok 2012. Poprawa wyników oraz utrzymanie wysokości przychodów na zbliżonym
poziomie r/r było możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu Grupą Kapitałową, wykorzystaniu
synergii pomiędzy Spółkami oraz właściwym reakcjom Zarządu na zmieniającą się koniunkturę
rynkową, która ma bezpośredni wpływ na rezultaty uzyskiwane przez Grupę. Dzięki wyżej
wymienionym działaniom, Grupa Kapitałowa wykorzystała korzystne tendencje rynku offshore
poprzez oferowanie i przeznaczanie większej części mocy produkcyjnych Grupy na produkcję maszyn
dla rynku ropy i gazu. Istotne jest także zwiększenie udziału Zamet Industry na rynku górniczym i
energetycznym. W roku 2013 Grupa Kapitałowa znacząco zaznaczyła swoją obecność w sektorze
energetycznym, realizując między innymi dostawy ładowarko – zwałowarek na place składowe
kopalń i elektrociepłowni, na zamówienie kontrahentów krajowych.
Mając na uwadze potrzeby rynku oraz zasadność podejmowania działań w kierunku poprawy
konkurencyjności Grupy, ubiegły rok zakończyliśmy udziałem w postępowaniu, w wyniku którego, w
lutym b.r. Zamet Industry S.A. nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice,
która ma potencjał do produkcji kilkunastu tysięcy ton konstrukcji stalowych rocznie. To przejęcie
umocni kompetencje Grupy na rynku wielkogabarytowych konstrukcji stalowych jak również w
oczywisty sposób wpłynie na zwiększenie zdolności wytwórczych i kompleksowość oferty Grupy
Kapitałowej. W perspektywie długoterminowej jest to inwestycja strategiczna w kierunku rozwoju
Grupy Zamet Industry.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną oraz prognozy dotyczące rynków istotnych
dla działalności Zamet Industry, z optymizmem spoglądamy na najbliższy rok obrotowy. Nasz cel to
pozycja preferowanego dostawcy specjalistycznych konstrukcji na potrzeby różnych gałęzi
przemysłu. Dlatego działania koncentrujemy na umacnianiu więzi z wszystkimi odbiorcami urządzeń
wytwarzanych przez Grupę oraz dążeniu ku poprawie konkurencyjności Spółek Grupy Kapitałowej,
dzięki czemu otwierają się także nowe perspektywy. Będziemy starać się w pełni wykorzystać
utrzymujące się tendencje na rynkach oraz możliwości Grupy Kapitałowej. Zamierzamy także, w
perspektywie do końca 2014 roku, zakończyć działania restrukturyzacyjne, w kierunku optymalizacji
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zakładu w Chojnicach oraz jego przystosowania do prowadzenia biznesu na satysfakcjonującym
poziomie rentowności.
Tytułem podsumowania chciałbym podziękować Państwu za zaufanie, które wyraża się poprzez
wzrost wartości Grupy Kapitałowej Zamet Industry. Stanowi ono dla nas motywację do efektywnego
działania. Ufam, że podejmowane przez Zarząd działania, jak również wysiłek ludzi tworzących Grupę
Kapitałową Zamet Industry, utwierdzą Państwa w przekonaniu o słuszności podejmowanych decyzji
inwestycyjnych.
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