List Prezesa Zarządu FAMUR SA do Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe przedstawiające wyniki
finansowe FAMUR SA w 2007 roku.
Ostatni - IV kwartał 2007 był dla całej Grupy FAMUR wyjątkowo zyskowny. W połączeniu z dobrymi
wynikami kwartału III przełożył się na bardzo korzystne zamknięcie całego roku.
Rok 2007 był czasem intensywnego rozwoju Grupy - zarówno organicznego, jak i przez przejęcia.
Rozszerzenie Grupy o nowe podmioty, liczne kontrakty podpisywane z partnerami handlowymi w kraju
i za granicą zapewniły nam znaczące miejsce w elitarnym gronie światowych liderów produkcji
maszyn i urządzeń górniczych. Znajdujemy się w wąskiej grupie firm potrafiących wyposażyć kopalnię
w kompleksowy system wydobywczy składający się z kombajnu ścianowego, obudowy ścianowej i
przenośnika.
Konsekwentnie realizujemy ogłoszoną podczas debiutu giełdowego w 2006 roku strategię,
zakładającą rozszerzanie Grupy o podmioty o komplementarnym profilu działalności. W roku 2007
najistotniejszą zmianę wprowadziliśmy w segmencie odlewniczym. Sfinalizowane przejęcie Odlewni
Śrem - po połączeniu ze spółką PIOMA Odlewnia - pozwoli nam na stworzenie w najbliższym czasie
silnej grupy odlewniczej.
Oferta produktowa Grupy FAMUR jest stale doskonalona. Systematycznie podnosimy parametry
techniczne i zwiększamy bezpieczeństwo naszych maszyn i urządzeń. W 2007 roku poszerzyliśmy
ofertę o własne systemy sterowania oraz nadrzędny System Informatyczny Podziemnej Eksploatacji
Węgla o nazwie e-kopalnia.
Sukcesy Grupy FAMUR – w Polsce i poza jej granicami – zawdzięczamy wysokiej jakości naszych
produktów,
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doświadczenie pracowników. Dzięki bardzo dobrej renomie maszyn i usług Grupy FAMUR wśród
naszych partnerów handlowych znajdują się najwięksi polscy producenci węgla: Katowicki Holding
Węglowy, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Kompania Węglowa.
Silny nacisk kładziemy na rozwój sprzedaży zagranicznej. Współpracujemy między innymi z
największymi holdingami węglowymi w Rosji i Czechach. Wartość umów z rosyjskimi kopalniami w
roku 2007 wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do 2006 roku. Wracamy także na rynek chiński, który

jest jednym z najbardziej obiecujących światowych regionów górniczych. Jestem przekonany, że
zaawansowana współpraca z tak znamienitymi partnerami handlowymi to najlepsza rekomendacja
produktów i działań podejmowanych przez Grupę FAMUR.
Nasze wyniki finansowe jednoznacznie wskazują, że potrafimy utrzymać rentowność biznesu,
jednocześnie rozwijając Grupę i efektywnie restrukturyzując przejęte podmioty. Druga połowa roku
2007 daje najpełniejszy obraz możliwości Grupy FAMUR. Rekordowa skala obrotów w tym okresie,
wraz z sukcesywnym wzrostem przychodów i zysków w ciągu całego roku, jest zapowiedzią dalszego
umacniania naszej pozycji w perspektywie najbliższych kwartałów. Zamierzamy kontynuować przyjętą
strategię, realizować kolejne przejęcia w kraju i poza jego granicami oraz rozwijać spółki Grupy.
Będziemy nadal skutecznie i efektywnie inwestować, dokładnie analizując każde posunięcie.
Chciałbym bardzo podziękować Państwu za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Grupę FAMUR.
Wierzę, że rok 2008 przyniesie jeszcze większą satysfakcję dla wszystkich osób zainteresowanych
naszą działalnością.

Katowice, 27 marca 2008r.
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