LIST DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,
Niniejszym przekazuję w Państwa ręce kolejny jednostkowy raport
roczny Fabryki Maszyn Famur S.A. Jestem usatysfakcjonowany, iż mimo
trudnych warunków rynkowych, z którymi zmagała się Spółka w roku 2010
wypracowany zysk netto wyniósł 67,2 mln zł przy przychodach ze sprzedaży
na poziomie 308,4 mln zł. Wyniki Famur S.A. kolejny raz potwierdzają, iż
działalność prowadzona przez Emitenta jest wysoce rentowna 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.
Chcielibyśmy w najwyższym stopniu spełniać wymagania naszych
klientów, dlatego też dokładamy starań aby nasze kombajny cechowała
wysoka

jakość

oraz

niezawodność.

Pomimo

trudniejszych

rynkowych podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji

warunków

inwestycji polegającej na

budowie hal produkcyjnych, zakupie maszyn i urządzeo oraz finansowaniu prac
badawczo-rozwojowych. Rok 2010 upłynął pod znakiem budowy nowego
zakładu produkcyjnego w Katowicach, który działa od początku marca tego
roku.

Nowa

fabryka

jest

jednym

z

najnowocześniejszych

zakładów

produkcyjnych sektora maszyn górniczych nie tylko w Polsce, ale też na
świecie. Wyposażona została w pełne ciągi technologiczne, obejmujące cały
cykl produkcyjny – od wejścia materiału aż do wyrobu końcowego. Umożliwi
to wprowadzenie do oferty maszyn i urządzeń o jeszcze lepszych własnościach
i wyższych parametrach technicznych, co przełoży się na ich bezawaryjność i
większe bezpieczeństwo górników. Famur chce być globalnym, preferowanym
dostawcą systemów podziemnej eksploatacji złóż, w oparciu o innowacyjne,
niezawodne

i

bezpieczne

produkty

oraz

doskonałą

obsługę

klienta.

Rozwiązania technologiczne, które obecnie mamy do dyspozycji dają nam
przewagę minimum 4 lat względem poziomu zaawansowania innych polskich
firm z branży, a także przygotowują nas na powrót koniunktury i zwiększają
konkurencyjność na świecie. Zamierzamy w pełni wykorzystać nasz potencjał i
dalej się rozwijać.

Wierzę, że powyższa inwestycja oraz oddanie Pracowników

Famur S.A., za które w tym miejscu chciałbym podziękowad, będą pozwalad na
realizowanie wspomnianego celu.
Chciałbym również podziękowad za zaufanie jakim Paostwo obdarzyli
naszą Spółkę. Dołożymy starao aby bieżące rezultaty Famur S.A. potwierdzały
słusznośd Paostwa decyzji.
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