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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze 

W imieniu Zarządu Zamet Industry S.A. z przyjemnością przedstawiam Państwu 

skonsolidowany raport roczny za 2012 rok. W minionym roku wykonaliśmy kolejne kroki, 

realizując cel, jakim jest budowa wiodącej pozycji Grupy Kapitałowej Zamet Industry na 

rynku offshore oraz w segmencie wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla przemysłu.  

W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 169 585 tys. zł, 

natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 29 636 tys. zł.  Zysk z działalności operacyjnej 

wyniósł 32 765 tys. zł, wobec 27 862 tys. zł w 2011 roku, co oznacza wzrost o 17,6%. W 

ocenie Zarządu, prezentowane skonsolidowane wyniki Spółki potwierdzają, iż działalność 

prowadzona przez Grupę Kapitałową jest rentowna, a przyjęta strategia rozwoju skuteczna. 

W minionym roku konsekwentnie realizowaliśmy przyjęte założenia, z których niewątpliwie 

najważniejsze dotyczą kontynuowania współpracy z kluczowymi klientami. Dużym 

sukcesem Spółki było nawiązanie przez Zamet Industry S.A. współpracy z kolejnym 

partnerem na rynku offshore - National Oilwell Varco. Dzięki temu, portfel zamówień 

Zamet Industry obejmuje zlecenia od trzech największych światowych dostawców urządzeń 

do podwodnego wydobycia ropy i gazu oraz wyposażenia platform wiertniczych, tj. Aker 

Solutions, National Oilwell Varco oraz GE Oil & Gas.  

Istotnym wydarzeniem w minionym roku była wypłata akcjonariuszom - tytułem 

dywidendy za 2011 rok oraz zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 –

kwoty w wysokości 0,38 zł na jedną akcję, z czego 0,20 zł zostało wypłacone w formie 

zaliczki.  
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Ponadto, w 2012 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła optymalizację finansowania 

zewnętrznego poprzez zawarcie przez Zamet Industry S.A. oraz Zamet Budowa Maszyn S.A.  

aneksów do umów kredytowych, w wyniku których zapewniliśmy finansowanie zewnętrzne 

do 2015 roku.  

Dokonując oceny perspektyw rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej, należy uwzględnić 

posiadany portfel zamówień - w którym znajdują się również zamówienia z terminami 

realizacji w 2016 roku - oraz prognozy analityków i specjalistów dotyczące dynamiki 

wzrostu otoczenia rynkowego, zwłaszcza dotyczące rynku offshore. Wskazane powyżej 

czynniki pozwalają prognozować utrzymanie dotychczasowej tendencji co do wysokości 

sprzedaży w najbliższych latach. Dołożymy wszelkich starań, aby efektywnie wykorzystać 

potencjał Grupy, oraz efekt synergii pomiędzy Zamet Industry S.A. oraz Zamet Budowa 

Maszyn S.A.  

Tytułem podsumowania chciałbym podkreślić, iż niezmiennie - celem Spółki na kolejny rok 

jest bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, utrzymanie jego rentowności oraz rozwój. 

Chciałbym także podziękować Państwu za zaufanie, które w 2012 roku zaprocentowało 

wysokim wzrostem wartości rynkowej Spółki. Dołożymy wszelkich starań, aby rezultaty 

finansowe Zamet Industry, corocznie potwierdzały słuszność Państwa decyzji.  

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Szymik – Prezes Zarządu   


