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Warszawa, 24 kwietnia 2018 roku

szanowni państwo,

z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Społki i Grupy Kapitałowej

lmpexmetal za2017 rok, które stanowi kompendium wiedzy o sytuacjifinansowej i majątkowej w Grupie

lmpexmetal oraznąważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w minionym roku.

Rok 2017 był dla nas szczegolny, poniewaz osiąnęliśmy najwyzsze w historii przychody ze sprzedaży,
W biezącej działalności skupiliśmy się w jeszcze większym stopniu na rozwoju innowacyjności i nowych

kompetencjach produkcyjnych w naszych spółkach.

Pzychody Grupy Kapitałowej lmpexmetal wyniosły 3,35 mld złotych, tym samym wzrosły prawie 16%

względem poprzedniego roku. EB|TDA Grupy lmpexmetal przekroczyła 196 mln zł, zysk netto

przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 77 mln zl,

Przychody w Segmencie Aluminium wzrosły o około 15 proc. Wzrost wolumenów sprzedazy to efekt

realizaqi planu inwestycyjnego umozliwiającego osiąnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych

na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie. Ponad 200 mln zł inwestycji dokonanych w ostatnich latach

umozliwiło zmiany technologiczne, które zaowocowały zwiększoną produktywnością. W sektorze

aluminium nieustająco rozszerzamy równiez portfolio produktowe. W wyniku podpisania przez

lmpexmetal w 2017 roku umowy o dofinansowanie zostanie opracowana nowa technologii produkcji ze

stopu Aluminium ECO-AISi pochodzącego w całości z recyklingu aluminiowych części samochodowych,

ktore uznawane są za trudno recyklingowe ze względu na charakter wytworzenia, W wyniku tego projektu

powstanie linia demonstracyjna umozliwiająca wytwarzanie nowych produktów - kształtowników

otwartych i zamkniętych. W ramach wspołpracy z NCB|R powstanie równiez innowacyjny produkt -
wielowarstwowa taśma aluminiowa ze stopu aluminum HSAA-P30 do nowej generacji samochodowych

wymiennikow ciepła oraz innowacyjny produkt w postaci taśm i blach z trudnokształcalnych stopow

aluminium z ponadstandardową zawartością magnezu, także z przeznaczeniem dla przemysłu

samochodowego. Wartość wspominanych projektow wynosi ponad 64 miliony złotych, z czego 26

milionów złotych będzie pochodzic z dofinansoWania.

W Segmencie Miedzi zanotowaliśmy wzrost sprzedazy wańościowej o prawie 12 proc. Nieznaczny

spadek wolumenów sprzedazy ilościowej spowodowany był silną konkurencją i tym samy presją cenową

w przypadku prętow i rur brązowych produkowanych pzez Hutmen,

Bardzo dobre wyniki zanotował Segmentu Cynku i Ołowiu. 30 proc. wzrost przychodow to efekt wyzszej

sprzedazy główne w Baterpolu, niemniej wszystkie społki w tym segmencie zanotowały wzrost sprzedazy
ilościowej w porownaniu do 2016 roku. Największy wzrost wolumenow sprzedazy w tym segmencie,
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popżez wzrost sprzedazy niemal wszystkich asortymentów oraz intensyfikacji sprzedazy nowego
produktu - blachy cynkowo tytanowejoraz patyny carbonowej, osiągnęła ZM SlLESlA (wzrost o ,13,3%),

Rok 2017 to okres, w którym pracowaliśmy nad określeniem długofalowejstrategiia ograniczenie zysków

w stosunku do 2016 r, wynika głównie ze zdarzenia jednorazowego, tj. utworzenia rezenru na

zobowiązania podatkowe zalata ubiegłe na kwotę 65 mln zł.

W styczniu 2018 r. zatwierdzono długofalowy plan rozwoju lmpexmetalu na lata 2018 - 2026, którego

wdrozenie znacząco zwiększy moce produkcyjne poprzez rozbudowę zdolności produkcyjnych Wydziału

Odlewni do 300.000 ton wlewków, rozbudowę zdolności produkcyjnych Wydziału Walcowni do 200.000

ton,

Pozwoli ona na zwiększenie wolumenu sprzedazy, wprowadzenie na rynek nowych wyrobów

wysokowytrzymałych dla pzemysłu motoryzacyjnego, a takze na wzrost mozliwości produkcji wyrobów

cienkich i platerowanych. Efektem strategii będzie równiez obnizenie kosztów produkcji i zmniejszenie
energochłonności procesów produkcyjnych.

Wierzymy, że w 2018 roku Grupa Kapitałowa lmpexmetal będzie nadal dynamicznie się rozwijać i

sprawnie realizować przyjęte cele strategiczne.

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za wiarę w naszą wizję rozwoju Grupy lmpexmetal. Serdecznie
dziękujemy wszystkim pańnerom biznesowym i kooperantom za wspołprccę oraz naszym pracownikom

zazaangażowanie i pracę, której rezultaty pzedstawiamy w niniejszym sprawozdaniu finansowym

Zwyrazami szacunku

Małgorzata lwanejko - Prezes Zarządu
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Jan Wozniak - Członek Zauądu
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