LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
Chciałbym podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami dotyczącymi dokonań Spółki oraz szans, zagrożeń i
perspektyw jej rozwoju w najbliższym okresie.
Rok 2017 był w moim odczuciu więcej niż zadowalający, a nawet przekroczył moje założenia i oczekiwania.
W pierwszym kwartale widoczne były oznaki ożywienia gospodarczego i poprawa koniunktury, zwłaszcza na rynku
krajowym. Dodatkowo korzystnie zadziałała zmiana tendencji i odbicie cen stali. Poprawa koniunktury na rynku
krajowym przełożyła się na wzrost wolumenu sprzedaży krajowej, a działania proeksportowe na wzrost wolumenu
sprzedaży zagranicznej. Dodatkowo pozytywnie zadziałał efekt wzrostu cen stali, który spowodował zwiększenie
przychodów ze sprzedaży wyrobów. W drugim kwartale, kiedy rynek krajowy nieznacznie spowolnił i odreagowywał
podwyżki cen surowca – ruszyły rynki zagraniczne, a zwłaszcza rynek niemiecki. Trzeci kwartał przyniósł stabilizację cen
i ich powolne odbicie, a trend ten utrzymywał się także w czwartym kwartale.
Pozwoliło to Spółce osiągnąć historycznie najwyższe śródroczne przychody oraz zrealizować historycznie
najwyższe zyski. Zysk netto w roku 2017 osiągnął wartość: 20,7 mln PLN przy 375 mln PLN przychodów, co dało 43 %
wzrost przychodów i 17 % wzrost zysku netto. Skutecznie realizowaliśmy przyjętą strategię eksportową. Wartość
sprzedaży zagranicznej wzrosła w ciągu dwunastu miesięcy o 46 mln PLN i osiągnęła wartość 157,7 mln PLN, a jej udział
w strukturze sprzedaży wyniósł 43%.
Podobnie skutecznie realizowana była strategia badawczo-rozwojowa. W związku z prowadzoną działalnością
B+R realizowaliśmy projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii wytwarzania
wsporników ściennych. Kwota dofinansowania wynosi 13,3 mln PLN, natomiast wartość projektu wynosi 26,4 mln PLN.
Dodatkowo rozpoczęliśmy wdrożenie projektu, na który uzyskaliśmy dotację w ramach kredytu na innowacje
technologiczne, polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji profili stalowych. Wartość projektu
wynosi 10 mln PLN, a wartość dofinansowania 3 mln PLN. Dla kolejnego, nowego projektu badawczego dotyczącego
produkcji innowacyjnych profili ościeżnicowych pozyskaliśmy dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na
blisko 10 mln PLN. Projekt ten będzie realizowany od połowy 2018 roku.
Wypracowaliśmy i przyjęliśmy strategię rozwoju na lata 2017-2020 obejmującą inwestycje na kwotę ok 38,5
mln PLN. Inwestycje mają objąć zarówno rozbudowę infrastruktury (hale produkcyjne, place magazynowe, zaplecze
socjalne dla pracowników produkcyjnych), jak i nowe linie produkcyjne, w tym dwie linie do produkcji profili
specjalistycznych i jedną do produkcji profili GK do suchej zabudowy.
Dzięki zrealizowaniu inwestycji spółka zamierza zwiększyć moce produkcyjne o ponad 57 tys. ton rocznie, głównie w
obszarze profili specjalistycznych, a także lepiej wykorzystać efekt skali - co powinno przełożyć się na ponad 10%
średnioroczne wzrosty przychodów i marży EBITDA w kolejnych latach po zrealizowaniu inwestycji. Dla sfinansowania
części inwestycji przeprowadziliśmy z sukcesem nową emisję akcji, dzięki której pozyskaliśmy 17,8 mln PLN.
Zgodnie z przyjętą strategią zamierzamy kontynuować obraną ścieżkę wzrostu poprzez organiczny rozwój
Spółki i zwiększanie mocy sprzedażowych oraz rozwijanie pozycji eksportowej. Dobre odczyty wskaźników
gospodarczych, zwłaszcza w krajach Europy zachodniej oraz krajowe inwestycje w ramach nowej perspektywy unijnej
- powinny pozytywnie wpłynąć na zapotrzebowanie rynku na nasze produkty, co w połączeniu z korzystnym
kształtowaniem się cen stali powinno przełożyć się na wyniki w kolejnych kwartałach.
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