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LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,
W imieniu Zamet Industry S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny skonsolidowany
raport roczny Grupy Kapitałowej Zamet Industry oraz jednostkowy raport roczny Zamet Industry S.A.
W roku obrotowym 2014 Spółki Grupy wypracowały 26,0 mln zł zysku netto, przy przychodach ze
sprzedaży w wysokości 218,0 mln zł. Wynik operacyjny Grupy wyniósł 31,7 mln zł. W tym samym
okresie, Zamet Industry S.A. osiągnął 168,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 34,6 mln zł zysku
netto. Wynik na działalności operacyjnej spółki dominującej wyniósł 26,4 mln zł.
Rok 2014 był czasem intensywnego rozwoju Grupy Kapitałowej Zamet Industry, między innymi za
sprawą nabycia przez Zamet Industry S.A. na początku ubiegłego roku zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice SA w upadłości likwidacyjnej. Nowy zakład funkcjonuje w
strukturze Zamet Industry Spółki Akcyjnej i pozwala na zwiększenie potencjału produkcji konstrukcji
stalowych oraz uzupełnienie oferty Grupy. Założone na rok 2014 działania restrukturyzacyjne
dotyczące „Mostostalu Chojnice” zostały zrealizowane, jednakże działania w kierunku poprawy
efektywności będą miały charakter ciągły a ich skala i intensywność będzie uzależniona od wielu
czynników, min. od sytuacji rynkowej. Tym niemniej, już w poprzednim roku obserwowaliśmy
pozytywne symptomy wynikające z tego przejęcia – m.in. odnowienie współpracy z takimi podmiotami
jak ThyssenKrupp Industrial Solutions. Celem podejmowanych w ubiegłym roku działań było
przystosowanie nowego zakładu do prowadzenia biznesu na satysfakcjonującym poziomie
rentowności. Przeprowadziliśmy optymalizację majątku, w mniejszym stopniu także zatrudnienia.
Należy pamiętać, że zadania te były realizowane w warunkach konieczności zbudowania od podstaw
portfela zamówień dla chojnickiego zakładu – w tym zakresie udało się w znacznej mierze zrealizować
założone cele. Nawiązaliśmy współpracę z krajowymi kontrahentami w segmencie budownictwa
przemysłowego, budownictwa mostowego, jak również odświeżyliśmy współpracę z kontrahentami
skandynawskimi.
W 2014 roku, największy udział w skonsolidowanych przychodach wygenerował segment maszyn dla
rynku ropy i gazu. Po czterech kwartałach 2014 roku udział tego segmentu wynosił 51,1% przychodów
Grupy. Dynamicznie rośnie udział sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń dla pozostałych
przemysłów – zarówno za sprawą kontraktów realizowanych w chojnickim zakładzie, ale także za
sprawą kontraktów realizowanych przez spółkę zależną Zamet Budowa Maszyn dla przemysłu
spożywczego. W minionym roku odnotowaliśmy także wzrost udziału segmentu maszyn dla górnictwa
i energetyki – m.in. za sprawą współpracy z Veolia Łódź SA.
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Patrząc na obecną sytuację makroekonomiczną na rynku surowców energetycznych, w tym ceny ropy
na światowych rynkach, należy być raczej ostrożnym w założeniach na bieżący rok. W pespektywie
roku 2015, Zamet Industry zamierza utrzymać silną pozycję na wszystkich rynkach na których działa,
w szczególności na rynku offshore. Zamierzamy także bardziej wyraźnie zaznaczyć swoją obecność na
pozostałych rynkach wielkogabarytowych konstrukcji stalowych – jako wykonawca konstrukcji.
Działania podjęte w roku poprzednim, w szczególności nabycie zakładu w Chojnicach, jak również
prowadzony obecnie proces akwizycyjny w kierunku przejęcia przez Zamet zakładu w Koninie, są
jednym ze środków, za pomocą których zamierzamy realizować strategiczne cele Grupy Kapitałowej
Zamet. Zależy nam, aby działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności oferty Grupy Zamet oraz
uwydatniły efekt synergii pomiędzy podmiotami - który już teraz stanowi odczuwalną przewagę
konkurencyjną naszej Grupy.
Tytułem podsumowania chciałbym podziękować Państwu za zaufanie dla działań podejmowanych
przez Zarząd Zamet Industry S.A. 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 podjętej decyzji inwestycyjnej. Jestem
przekonany, że podejmowane przez nas działania – w tym działania akwizycyjne, w długoterminowej
perspektywie przełożą się na wzrost wartości Grupy Zamet dla Akcjonariuszy Spółki.

Z Wyrazami Szacunku
Jan Szymik – Prezes Zarządu

