
Warszawa, 15 kwietnia 2011 roku

Szanowni Akcjonariusze,

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce sprawozdanie finansowe za rok 2010. Rok będący dla

lmpexmetalu pierwszym, w którym zbierać mogliśmy owoce prowadzonych w poprzednich latach działań
restrukturyzacyjnych. Działań, które w trudnym kryzysowym roku 2008 pozwoliły przetrwać a następnie
w 2009 przygotować się na nadchodzącą zmianę w światowej koniunkturze gospodarczej.

Szereg trudnych decyzji a następnie konsekwencja w realizacji przyjętej strategii działania oraz koncentracja
na nieco innych niż dotychczas produktach pozwoliła nam na uzyskanie wyników, które powinny

usatysfakcjonować wszystkich akcjonariuszy.

W 2010 roku zwiększyliśmy przychody do ponad 2,4 miliarda złotych, co w porównaniu z 1,8 miliarda
w 2009 roku pozwala rzetelnie ocenić wysiłek włożony w rozwój działań pro sprzedażowych, mających na
celu uzyskanie wysokich poziomów zarówno pod względem ilościowym jak i cenowym. W dwóch
najważniejszych dla Grupy segmentach działalności - aluminium i ołowiu - zrealizowaliśmy historycznie
najwyższe tonaże przy stale rosnących cenach sprzedawanych wyrobów. Grupa doskonale potrafiła
wykorzystać powrót światowej gospodarki na ścieżkę wzrostu. W dużym stopniu jest to zasługa

restrukturyzacji prowadzonej w taki sposób, by znacznej redukcji kosztów i zadłużenia nie towarzyszyło

uszczuplenie potencjału wytwórczego.

Jednym z naszych priorytetów w 2010 roku było maksymalne wykorzystanie posiadanych mocy

produkcyjnych oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży przy jednoczesnym maksymalnym obniżaniu kosztów

stałych. Pozwoliło to na uzyskanie zdecydowanie wyższych marż, a co za tym idzie także na zwiększenie
zarówno zysku z działalności operacyjnej jak i zysk netto. Wynik działalności operacyjnej obrazujący
rzeczywistą kondycję Grupy wyniósł w 2010 r. 106 min zł i był o ponad 32 min wyższy od wyniku uzyskanego

w roku 2009. Zysk netto na jedną akcję trzykrotnie przekroczył rezultat osiągnięty w okresie poprzednim.

W dalszym ciągu pracujemy także nad zmniejszaniem zadłużenia odsetkowego netto. W całym 2010 roku

zadłużenie zmniejszyło się w lmpexmetal S.A. o 33 min zł i wyniosło 216 min zł, zaś w Grupie Kapitałowej

o 64 min do poziomu 334 min zł. Warto podkreślić, iż redukcja zadłużenia została przeprowadzona w obliczu

takich czynników jak wzrost notowań metali oraz - co znacznie ważniejsze - wzrost wolumenów sprzedaży,

które przecież w bezpośredni sposób determinują zapotrzebowanie na kapitał pracujący. Było to możliwe
dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce redukcji cyklu rotacji kapitału pracującego. Wskaźnik ten uległ

w 2010 roku poprawie o ponad 20%.

W minionym roku podjęliśmy szereg działań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością

przetwórczą, a mających na celu zwiększenie wartości akcji. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy

sprzedaż zasobów mieszkaniowych zależnej od lmpexmetalu spółki ZM Silesia oraz rozpoczęcie prac

projektowych związanych z nieruchomością przy ul. Łuckiej w Warszawie. W czynny sposób zarząd

realizował program skupu akcji własnych. Ważny etap trwającego dwa lata programu został zakończony

w dniu 15 listopada 2010 roku, kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu

akcji stanowiących 6,3% kapitału zakładowego. Średnia cena skupu wyniosła o/c. 3 zł za akcję wobec ponad
5 zł na moment publikacji rocznego sprawozdania za 2010 roku.



Z ogromną satysfakcją informujemy również o pełnej realizacji ogłoszonej początkiem marca ubiegłego roku
prognozy wyników. Prognozy, która na moment publikacji była w zgodnie] ocenie analityków rynku

niezwykle ambitna.

Wszystkie wyżej wymienione działania spowodowały pozytywny odbiór zarówno wśród akcjonariuszy jak

i analityków inwestycyjnych. Na przestrzeni 2010 roku kurs akcji lmpexmetalu wzrost o 78%, podczas gdy

indeks WIG odnotował wzrost blisko pięciokrotnie niższy.

Przed Spółką lmpexmetal rok 2011, który w naszych projekcjach pozwoli na dalszą poprawę wyników
jednostkowych i skonsolidowanych. Liczymy na utrzymanie światowej koniunktury, zdając sobie jednocześnie
sprawę, że jedynie rygorystycznie i konsekwentnie prowadzona polityka kosztowa, a także zrównoważona
polityka inwestycyjna pozwolą na utrzymanie wzrostu w dłuższym terminie.
Planujemy więc zwiększenie mocy produkcyjnych, przede wszystkim w Hucie Aluminium Konin oraz
Baterpolu, a także rozszerzenie oferowanego asortymentu. Zgodnie z obranym dwa lata temu kierunkiem,
koncentrować się będziemy na wyrobach najbardziej zaawansowanych technologicznie w naszej klasie

produktów oraz na wzmacnianiu relacji z wymagającymi klientami. Przygotowujemy się na większe

zaangażowanie w produkcję na potrzeby sektora motoryzacyjnego, a co za tym idzie szersze wykorzystanie
możliwych synergii ze spółkami Grupy Boryszew. Z dużą determinacją będziemy pracować nad poprawą
sytuacji w miedziowej części Grupy, której wyniki są dla nas daleko niezadowalające.

Chciałbym podziękować wszystkim akcjonariuszom lmpexmetalu za zaufanie. Jestem przekonany, że
inwestycja w nasze akcje przyniesie po raz kolejny satysfakcjonującą stopę zwrotu. W samym l kwartale

2011 roku kurs akcji lmpexmetal wrósł o 14%. Dwukrotnie zostały podtrzymane dotychczasowe
rekomendacje KUPUJ z ceną docelową 5,90 zł/akcję.

Dziękuję także wszystkim pracownikom Grupy lmpexmetal, bez których ciężkiej pracy nie udałoby nam się
zrealizować wszystkich zamierzeń oraz osiągnąć równie dobrych wyników. Dziękuję klientom i dostawcom -

wierzę, że nasza współpraca będzie się rozwijać, i że wspólnie osiągniemy nieprzeciętne rezultaty.

Piotr Szeliga

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

lmpexmetal S.A.


