Zawiercie, dn. 31.03.2017 r.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością przekazuję Państwu jednostkowy raport roczny spółki Konsorcjum Stali S.A. i skonsolidowany
raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r. Raporty te obok szczegółowych informacji o wynikach finansowych,
zawierają również opis prowadzonej przez Konsorcjum Stali S.A i grupę kapitałową działalności, najważniejsze
wydarzenia, a także zarys otoczenia rynkowego w 2016 roku.
Rok 2016 był dla nas bardzo udanym okresem. Wypracowaliśmy najlepsze wyniki w dotychczasowej historii
naszej spółki i grupy kapitałowej. Jednostkowy zysk netto Konsorcjum Stali S.A. za 2016 r. wyniósł 43 513 tys. zł i jest o
24 150 tys. zł wyższy od zysku wypracowanego w 2015 r. W stosunku do roku 2015 zanotowaliśmy 8,7% wzrost
wolumenu sprzedaży osiągając w 2016 r. poziom 606 tys. ton. Przełożyło się to na przychody ze sprzedaży na poziomie
1 213 721 tys. zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do roku porównawczego o 7,02%.
Równie dobrze prezentują się skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej. Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom
42 721 tys. zł wobec 19 487 tys. zł w okresie porównawczym. Osiągnęliśmy również wzrost skonsolidowanych
przychodów. W 2016 r. wyniosły one 1 220 299 tys. zł i były wyższe od tych z 2015 r. o 6,8%.
Tak dobre wyniki uzyskaliśmy dzięki właściwemu wykorzystaniu dynamicznie zmieniających się trendów
cenowych na rynku stali w 2016 r. Zwiększenie sprzedaży i wygenerowanie wyższych marż było możliwe dzięki
konsekwentnemu wdrażaniu przyjętych strategii zakupowych i sprzedażowych, dopasowanych do zmieniającej się
sytuacji rynkowej.
Sytuacja spółki jawi się pozytywnie w związku z obserwowanym spełnianiem się prognoz rozwoju naszego
kraju. Nowe środki z UE przeznaczone dla Polski na lata 2014-2020, uruchomiły długo oczekiwane inwestycje drogowe i
kolejowe. Przewidywana jest również zwiększona aktywność w sektorze budownictwa kubaturowego. Efektem tego
jest prognozowany wzrost zużycia jawnego stali w Polsce.
Sprzyjające uwarunkowania w branży oraz pierwsze efekty prowadzonego programu inwestycyjnego pozwolą
spółce na podjęcie działań w kierunku dalszego umocnienia pozycji rynkowej Konsorcjum Stali i podmiotów z grupy
kapitałowej.
Szanowni Akcjonariusze, dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście Konsorcjum Stali S.A. Wierzę, że
podejmowane przez nas decyzje przyczynią się do systematycznego budowania wartości spółki. Dziękuję również
Radzie Nadzorczej za dobrze układającą się współpracę. Partnerom biznesowym dziękuję za udaną realizację wspólnych
celów, która wspiera nasz rozwój.
Największe podziękowania po raz kolejny kieruję do wszystkich Pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy
Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. - bez Waszego zaangażowania, Waszych zespołowych wysiłków, nasza firma nie
osiągnęłaby tej pozycji, którą ma dzisiaj.
Zapraszam Państwa do lektury jednostkowego raportu rocznego Konsorcjum Stali S.A. oraz skonsolidowanego
raportu rocznego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
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