LIST DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazuję w Państwa ręce kolejny upubliczniony raport
roczny Fabryki Maszyn Famur S.A. Jestem usatysfakcjonowany, iż mimo tylu
zagrożeń, które pojawiły się w roku 2008 wypracowany zysk netto wyniósł
50,4 milionów złotych przy przychodach ze sprzedaży 125,7 milionów złotych
oraz niezmienionym w stosunku do roku 2007 poziomie zysku ze sprzedaży.
Wyniki Famur S.A. kolejny raz potwierdzają, iż działalność przez niego
prowadzona jest działalnością wysoce rentowną w dłuższym horyzoncie
czasowym. Wynika to ze specyfiki działalności prowadzonej przez Famur,
której podstawą jest produkcja kombajnów ścianowych, które są następnie
przedmiotem dzierżawy do polskich kopalń.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę na ile polskie kopalnie potrzebują inwestycji w
podtrzymanie zdolności wydobywczych, co stwarza dla Famuru jasną
perspektywę od strony popytowej.
Chcielibyśmy w najwyższym stopniu spełniać wymagania klienta, dlatego też
dokładamy starań aby nasze kombajny cechowała niezawodność. Spółka
zależna Polskie Centrum Techniki Górniczej umożliwia wdrażanie
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych do naszych kombajnów
ścianowych, co wierzymy spowoduje dalszy wzrost jakości i niezawodności w
produkcie końcowym.
Pomimo zadowalających odnotowanych wyników należy wskazać, iż rok
2008 przyniósł wiele zmian i zagrożeń, które obserwować mogliśmy w całej
gospodarce zarówno krajowej jak i globalnej. Ograniczenie obecności
eksportowej przez FAMUR S.A. odczytuję w tym ujęciu jako korzystne.
Niemniej nie odczytywałbym tego jako trwały trend gdyż jasno trzeba
powiedzieć, że stanęliśmy w sytuacji, w której przed polskimi producentami

maszyn górniczych otworzyły się prawdziwie globalne możliwości. Dlatego też
będziemy chcieli skorzystać z tej okazji, jednak ostateczne rozwiązania będą
musiały zostać poprzedzone bilansem szans i zagrożeń uwzględniających
aktualne globalne uwarunkowania.
Miniony rok 2008 zostanie zapamiętany zapewne jako rok przynoszący
ze sobą niespotykane wcześniej wahania na rynkach walutowych. W Grupie
Famur w pełni zdajemy sobie sprawę z zagrożeń związanych z ryzykiem
walutowym. Dlatego też w stosowanej strategii zabezpieczeń odnosimy się do
instrumentów, które zabezpieczają realizację marży operacyjnej, t.j.
wypracowywanej na podstawowej działalności spółki, bez elementów
spekulacji. Szerzej odniosę się do tej kwestii w raporcie skonsolidowanym,
biorąc pod uwagę niewielką skalę transakcji zrealizowanych indywidualnie
przez FAMUR S.A.
Podtrzymuję stanowisko Famur S.A., że węgiel stanowi
perspektywiczne paliwo energetyczne, szczególnie w ujęciu krajowym, co z
kolei przekłada się bezpośrednio na biznesowe otoczenie Spółki. Chcemy być
Producentem maszyn, który zapewni efektywne wydobycie przy
akceptowalnym poziomie kosztów. Wierzę, że oddanie Pracowników Famur
S.A., za które w tym miejscu chciałbym podziękować, pozwala na realizowanie
wspomnianego powyżej celu.
Chciałbym również podziękować za zaufanie jakim Państwo obdarzyli
naszą Spółkę. Dołożymy starań aby bieżące rezultaty Famur S.A. potwierdzały
słuszność Państwa decyzji.
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