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W 2007 roku na światową gospodarkę miały wpływ - podobnie jak w latach ubiegłych - wydarzenia w USA i Chinach. W
pierwszym doszło do kryzysu na rynku kredytów hipotecznych, co doprowadziło do znacznego przewartościowania cen akcji, a
w konsekwencji do pogorszenia światowej koniunktury. Dlatego świat z podziwem spoglądał w kierunku Azji, gdzie największa
gospodarka tego regionu – Chiny rozwijały się w nieosiągalnym dla innych gospodarek tempie ponad 11%. Dla porównania
PKB dotychczasowych potęg gospodarczych - USA i Japonii wzrósł w 2007 roku odpowiednio o 2,2 % i 2%. Wydarzenia te
wskazują, Ŝe środek cięŜkości światowej gospodarki systematycznie przemieszcza się do Azji.

Polska gospodarka rozwijała się pod dyktando budownictwa. Rosnące inwestycje zagraniczne, a takŜe duŜy popyt na
mieszkania spowodowały gwałtowny wzrost cen nieruchomości. Taka sytuacja nie sprzyjała wielu przedsiębiorstwom, które
korzystając ze wzrostu gospodarczego planowały zwiększenie mocy i budowę nowych zakładów. W 2007 roku większość z nich
musiała uwzględnić w swoich planach inwestycyjnych wyŜsze koszty. Grupa Kęty miała pod tym względem komfortową
sytuację. W 2007 roku Spółka nie rozpoczynała juŜ nowych inwestycji, ale je kończyła. Dzięki temu zdąŜyła zamknąć
najwaŜniejsze z nich przed największym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych. Szybko okazało się, Ŝe wydane na ten
cel środki w wysokości ponad 150 mln PLN były znakomitą inwestycją. Według wycen rynkowych wartość wybudowanych bądź
zakupionych hal i magazynów przez Spółkę wzrosła w ciągu kilkunastu miesięcy średnio o 30-40 proc. Dzisiaj zrealizowanie
tych samych inwestycji za podobną kwotę nie byłoby juŜ takie łatwe, wręcz niemoŜliwe.

Dlatego cieszyliśmy się z kaŜdej oddanej inwestycji. Na wiosnę 2007 roku uruchomiliśmy trzeci moduł zakładu opakowań w
Tychach, gdzie zainstalowano m.in. nowoczesne drukarki rotograwiurowe. W kwietniu zakupiliśmy od skarbu państwa spółkę
Metalplast Złotów, specjalizującą się w produkcji akcesoriów budowlanych i posiadającą doskonałe zaplecze produkcyjne. W
czerwcu oddaliśmy do uŜytku nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne w Kętach o pow. 14 tys. m². Z kolei w sierpniu
kupiliśmy dla spółki Metalplast Stolarka halę produkcyjną w Goleszowie o pow. 7,5 tys. m². We wrześniu uroczyście
świętowaliśmy otwarcie dwóch zagranicznych inwestycji – fabryki profili aluminiowych na Ukrainie oraz centrum dystrybucyjnohandlowego na Węgrzech. Dzięki oddanym inwestycjom Grupa Kęty wzbogaciła się w ubiegłym roku o ponad 65 tys. m²
zadaszonej powierzchni produkcyjno-magazynowej.

Szczególnie dumni jesteśmy z inwestycji na Ukrainie, która uwaŜana jest za największą inwestycję zagraniczną w branŜy
aluminiowej na tym rynku. W ramach spółki Alupol LLC działa tam nowoczesna prasownia, wyposaŜona w prasę, wybieg oraz
urządzenia pomocnicze najnowszej generacji. WiąŜemy z tym zakładem duŜe nadzieje. Sądzimy, Ŝe nowa prasownia otworzy
przed nami nie tylko rynek Ukrainy, ale takŜe Rosji, Białorusi, Mołdawii i Rumuni. W ocenie spółki są to bardzo perspektywiczne
obszary, gdzie konsumpcja aluminium jest kilkanaście razy mniejsza od średniej europejskiej.

Bardzo dobrą inwestycją - patrząc z perspektywy czasu - okazał się równieŜ zakup spółki Metalplast Złotów. To państwowe
przedsiębiorstwo pod nowym zarządem i z nową strategią szybko weszło na ścieŜkę wzrostową i zaczęło osiągać bardzo dobre
wyniki. Na koniec 2007 roku firma mogła się juŜ pochwalić zyskiem i ciekawą strategią na najbliŜsze 2-3 lata. Metalplast Złotów
stał się teŜ fundamentem pod nowy biznes - Segment Akcesoriów Budowlanych.

Inwestycje prowadzone w 2007 roku zbiegły się w czasie z porządkowaniem poszczególnych obszarów działalności. Dzięki
nowym powierzchniom produkcyjnym i handlowym będą się one mogły rozwijać, spełniając unijne przepisy z zakresu ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. I tak na przykład spółka Metalplast Stolarka, która wynajmowała dotychczas
powierzchnie produkcyjne przeniosła się własnego obiektu w Goleszowie. Z kolei inna spółka Metalplast Karo rozpoczęła wspólnie z firmą Metalplast Złotów - produkcję zupełnie nowych wyrobów. Inne dwa kluczowe biznesy - Segment Opakowań
Giętkich i Segment Wyrobów Wyciskanych zyskały natomiast nowoczesne powierzchnie magazynowe spełniające najwyŜsze
normy europejskie. Dzięki nim nie tylko zwiększyły produkcję, ale poprawiły znacząco logistykę.

Udało się nam takŜe rozwinąć od podstaw nowy biznes związany z dystrybucją aluminiowych systemów transportowych.
Reprezentująca go spółka Alu Trans System osiągnęła w 2007 roku prawie 12 mln PLN przychodów ze sprzedaŜy.
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zrealizowane inwestycje, pomimo obciąŜeń finansowych, nie wpłynęły negatywnie na wyniki finansowe, które zostały
zrealizowane zgodnie z budŜetem. DuŜa w tym zasługa polskiej gospodarki, która utrzymując wysokie tempo rozwoju z lat
ubiegłych dostarczała zakładom wystarczająco duŜo zamówień. W efekcie Grupa Kęty zwiększyła o 19% przychody ze
sprzedaŜy do 1,2 mld PLN. Wypracowała teŜ 98 mln PLN skonsolidowanego zysku netto. Biorąc pod uwagę skalę
prowadzonych w 2007 roku inwestycji naleŜy uznać osiągnięte wyniki za duŜy sukces. Inwestycje nie wpłynęły takŜe na zmianę
polityki dywidendowej. Zarząd podobnie jak w latach poprzednich zamierza podzielić się zyskiem z akcjonariuszami.
Zadeklarował wypłatę dywidendy w wysokości 4,5 zł na akcję.

Zmieniające się realia gospodarcze, proces integracji Polski z Unią Europejską sprawiły, Ŝe sprawy pracownicze, a zwłaszcza
płacowe stały się dla zarządu jednymi z najwaŜniejszych kwestii. Wyprzedzając bieg wypadków, wspólnie ze związkami
zawodowymi i przedstawicielami załogi doprowadziliśmy do zawarcia pod koniec 2007 roku porozumienia płacowego. Jego
następstwem było wdroŜenie nowoczesnego systemu płac w Grupie Kęty i jej spółkach zaleŜnych. Istotą zmian było
wprowadzenie systemu wartościowania pracowników poprzez ocenę ich kwalifikacji i osiąganych wyników. Równocześnie
odeszliśmy od wypłacania nagród jubileuszowych, które w przyszłości mogły negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe
grupy. W zamian podwyŜszyliśmy miesięczne wynagrodzenia. UwaŜamy, Ŝe dzięki nowej polityce płacowej będziemy nie tylko
w stanie zatrzymać pracowników, ale zapewnić im zawodowy i finansowy rozwój.

Polska ma przed sobą dobre perspektywy. Ze stabilnym wzrostem gospodarczym w ostatnich latach na poziomie 5-6% urasta
do miana lidera wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gwarancją rozwoju naszej gospodarki jest przynaleŜność do Unii
Europejskiej oraz silny popyt wewnętrzny. Jestem przekonany, Ŝe Grupa Kęty wzmocniona wieloma inwestycjami będzie mogła
sprostać nowym wyzwaniom, skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych i osiągać znacząco lepsze wyniki.
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