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SzanowniAkcjonariusze
Rok 2008 byłd|aMAKRUM S.A. ko|ejnym
udanymrokiem.PrzychodySpołkiwzrosły
o/o
ponad
o
52
w stosunku do roku 2007 i osiągnęły93 296 tysięcy złotych.Zysk
netto wyniósł21 664 tysiące złotych,uwzg|ędniającw Ęm efekt pzeszacowania
majątkuzakupionej Stoczni Pomerania. Społka wypracowałarekordowąwartość
EB|TDA - 23 939 tysięcy złotych.obok czynników zewnętrznych,jak dramatyczne
osłabienie
kursuzłotegowobec Euro,wpływna tak dobrywynikmiałwiększyudział
w portfe|u zamówień powtarzalnych, produkowanych w dłuzszych seriach i
stanowiących
sprawdzonyproduktMAKRUM s.A.
W roku 2008 MAKRUM S'A. nieoma|podwoiłoprzychodyz rea|izaĄiprojektówd|a
branŹyokrętoweji off-shore.Stanowiłyone 60 % całkowitychprzychodów( wobec
47 Yo w roku 2007 ), co jest zgodne ze strategiąSpołki prezentowanąpodczas
procesupub|icznej
sprzedażyakcjiw roku2007.
podejmujemy
Jednocześnie
wysiłkiw ce|uumocnieniapozycjirynkowejw segmencie
tradycyjnych
d|aMAKRUM S.A. produktówjak maszynykruszącomielące,młynyczy
korowniki.PowyŻsze oraz przewidywanyWzrost inwestycjidrogowych w Polsce'
powinnodoprowadzićdo tego, aby w dłuższejperspektywieSpołkastawałasię w
coraz większym stopniu firmą oferującą własne produkty (na bazie Własnej
dokumentacji),
a mniejustugową.
Nowym e|ementemw rachunkuwyników MAKRUM S.A. są przychody,w kwocie
ponad 'l0 mi|ionówzłotych,uzyskiwanew Stoczni Pomeraniaz tytułuwynajmui
dzieżawy jej majątku'jak również pierwsze przychody związane z projektamiz
braniy morskiejrea|izowanymi
na własnyrachunek.Zatrudniliśmy
w Stoczninowych
Produkt Managerów i pracujemy nad pozyskiwaniemz|eceń, które w jeszcze
większym stopniu niż dotychczas będą wykorzystpały atuty Stoczni - w tym atut
bezpoŚredniego
dostępudo moza'
W ostatnichdwóch |atachSpółka inwestowaław modernizacjęi unowocześnienie
parku maszynowego (wydziat wie|kogabarytowej
obróbki mechanicznej),aby
zwiększyćpa|etęoferowanychusługoraz poszerzyćzakres realizacjiprowadzonych
dotychczas projektów. Posiadane aktua|nie zdo|nościprodukcyjne pozwa|ają
MAKRUM S.A. na e|astyczne dostosowywaniesię do zmiennych warunków
rynkowych.
Rok 2008 to czas, w którymwzmacnia|iśmy
kadry MAKRUM S.A. SkładZaządu
rozszerzy|i doświadczenimenedżerowie:Pan Siegmund Zasada - Dyrektor
- Dyrektoroperacyjny.Zarządw pełnym
Hand|owyoraz Pan Wa|demarKape|ewski
składziewraz z kadrą kierownicząśredniegoszczeb|a i k|uczowymipracownikami
tworząodpowiednizespół na wymagającyi weryfikującyczas światowego
kryzysu
gospodarczego.
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potencja|nych
W 2008 roku nadal intensywnie
analizowa|iśmy
moż|iwoŚci
akwizycji,
W
powierzone
przez
aby
sposób optyma|nyWykorzystaó
Spółce
Akcjonariuszy
środki.Muszę w tym miejscupovńórzyćsłowaz ubiegłorocznego
|istu:nasze wysiłki
nie zakończyłysię finalną transakcją |ecz w swoich decyzjach inwestycyjnych
zawsze kierowa|iśmy
się pierwszop|anowym
kfierium wzrostu WańościSpołkid|a
Akcjonariuszy'W czasach kryzysu gospodarczegoczęsto s|yszy się powiedzenie:
,,Cash |s King - Gotówka jest Kró|em''. Rynkowe vvyceny wie|u społek u|egły
drastycznemu
obnizeniu,a MAKRUM S.A. z gotówkąna konciei wysokązdo|nością
kredytowąjest gotowedo działania.
W roku 2008 rozpoczę|iśmy'kontynuowaneW roku 2009, intensywne prace
koncepcyjne nad projektem wielofunkcyjnegocentrum komercyjnego, aby w
największymstopniu Wykorzystaćpotencjałposiadanychprzez Społkęaktywów.Z
projektemtym wiążemyduŹenadziejena przyszłość.
Rok 2009 to czas światowegokryzysu gospodarczego, czas nasi|enia wie|u
niekorzystnychzjawisk - gwałtownewahania kursów wa|utowych,spadek cen ropy
naftowej'ryzyko wzmocnienia działań protekcjonistycznychprzez niektóre rządy,
spadek skłonnoścido inwestycji W szeregu z branźz.Jesteśmyświadomitych
zagroźzeń
i ich moż|iwegowptywu na wyniki finansowe MAKRUM S.A', jednakze
racjona|nieoceniając potencjałtechniczny i organizacyjny,a W szczegó|ności
potencjał|udzkiwyrażamgłębokiepzekonanie iżrok 2009 i ko|ejnebędąd|a Społkii
jej Akcjonariuszy
pomyŚ|ne.
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