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Prezesa Zarządu społki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE
do Akcjonariuszy

szanowni Państwo,

Drodzy Akcjonariusze,

Spółka Akcy]na oDLEWN E PoLsKlE od Wielu lat jesi na po sk m rynku iednym Z lideróW W produkc]i

odlewóW, zwłaszcza Z Zeliwa sferoidalnego' Taką pozycję ukształtowała sob]e pŻez ciągłe

Wzbogacanie swojej ofeńy o nowe Wysokojakoścowe twolzywa' nowe rnożliwości techniczne

pozyskując nowych Wańościowych klientóW. 0dlewnie W 2012 r' W rankingu polskich frm W kolejnośc

uzyskiwanych plzychodóW Znalazły się W oko|icy 2000 miejsca, ale W klasyfikacji frm najbardziej

innowacyinych Zajęły 29 pozycię' To miejsce' a Właściwie Wyróżnien e, najepiej oddaje charakter firn]y

strateg czny kierunek dz ałania zaządzaiących spółką

Rok 2012 był pŻedostatnim W rea izacji Wcześn ei pŻyjęlego ,,Kompleksowego Programu Modernizacji

odlewni na lata 20a5-2013. Do końca 2012 r spółka Wydała na inwestycje irewtaizację majątku

ob]ęte Programem [,4odernizacii odlewn ponad 82 mln zł' os ągaiąc W tyn] okresie pŻychody W
Wysokośc B42 m n zł' RozwÓi okreśony WskaŹnikiem 10 proc udziału W średniorocznych przychodach

oznacza ogromny Wysiłek od]ewn], chcące] dogonć najnowocześniejsze odlewnie dzialające na

globalnym rynku' charakterystyczne jest to' że Wszystk e Zrniany techn czne i technologiczne nastąpiły

bez ani jednego dnia przeMy W produkcji' a cągłemu Wzrosiowi Żdo nośc iowaŻyszył stały Wzrost

zeceń od klientów. KlientóW najbardziej Wymagających' głóWnie z Uni Europejskiei' USA' a nawet

Korei Południowei, gdzie jak sę okazało róWnież można sprzedać odewy, pod bokiem potężnei

gospodarkichińsk]ej.

Niezrl]iennie od Wielu lat od]ewy sprzedawane do innych kmjóW stanowią ponad 80 proc produkcj

spółk ' RóWn eż ponad 80 proc' WyrobóW to odlewy Z że|iw sferoida nych' Z tak m Udz ałem twolzyw

Wysokoiakościowych odlewnie ZajmuiąW Polsce od at pielwsze' niekwestionowane miejsce

Rok2012 Zamkną]się sumarycznymi przychodami W Wysokości ponadg8mnzł byl nieco gorszy od

bardzo dobrego roku 2011 - roku dużej koniunktury' Mniejsze pŻychody rok do roku o ok' 8 proc'

n]ożna uznaó Za dobry Wynik, bowiem został osiąg n ięty W sytuacji gwałtown e pogarszaiącej s ę sytuacj

gospodarczej (zwłaszcza y| ll pókoczu)' Natomiast Zysk brutto W Wysokości 5,8 mln zł był zblżony do

roku 2011' N/oże to śWiadczyć o prawidłowym WykorŻystan u nnowacyinych zmlan W spólce, dobrym

zaządzan;u dobrej p'acy cale- 7alog: odlewr '



PrŻYchodY że splzedaźy
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Rys. 1 Dynamika przychodóW iWyniku bruito W latach 2009_2012

Potwierdzeniem dobrega zaŻądza a może być róWnież sposób Wyjścia z globalnego kryzysu W jakim

Znalazła się spółka W 2009 r', ogłaszając upadłość izawierając układ - głóWnie z WieŻyc|e]amj

bankowymj z tytułu opcji Walutowych' Spółka proces upadłości układowe] Wykozystała Z powodzenien]

jako naŻędzie do restrukturyZacji iinansowej, pŻebrnęła najtrudniejsze chwle, nie tracąc swojej

Witalności i nie hamu]ąc tempa rozwoju. Ten pŻypadek odlewni pŻez Wielu fachowcÓW dawany jest

jako dobry przykład Wyiścia z kryzysu' Zlesztą takich trudnych sytuacji W historispółki, zakończonych

pozytywnym finałem, można pŻytoczyć Więcei' spółka dbając o bardzo dobrą kadrę' tworząc

elastyczne organizacje, stara sę plzygotowywać do takich kryZysowych sytuacji' na które każde

pzeds ębiorstwo W gospodarce rynkowej może być narażone' W 2012 r spółka realizowała programy

oszczędnoścowe, Zwłaszcza W Żakresie zużycia czynnikóW energetycznych i materiałóW

podstawowych do produkcji. Jak co roku W Wyniku działań ma*etingowych spółka pozyskała nowe

zlecenia' Ż których pzychody W 2012 r' stanowiły prawie 10 ploc' plzychodóW ogółem i uzupełniły

pońfe zamówień'

W 2013 r' 0DLEWNlE PoLsKlE będą obchodzić 20 lecie powstania Spółki. Dwudziestoletnia spółka

rna Za sobą udany proces pŻemian dostosowujący ją do konkurowan a na Wolnym rynku i czelpie Z

ponad 11o-letnich tradyc]i odlewn czych W starachowicach' Te tradycje aktualny dynamiczny rozwÓj,

dobŻe Wróżą na najbliższe lata i cierpiwym' długoterminowym inwestorom muszą prŻynieść

Zadowolenie' Dziękuję irrr oraz pracown kom spółki za zaufańe, Wieząc W da|szy ]nteligentny rozwój

firrny i c ągły Wzrost jej Wańości.

Starachowice, 25 lutego 2013 r.


