Bydgoszcz, 31 marca 2021 roku

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny Grupy Przemysłowej PJP MAKRUM S.A. za rok 2020.
Mijający rok postawił przed nami wszystkimi wyzwania, których w dotychczasowej działalności nigdy nie doświadczyliśmy.
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmusiła naszą organizację do wprowadzenia całkiem nowych rozwiązań dotyczących rygorów
sanitarnych m.in. zachowania dystansu, pracy zdalnej i rotacyjnej, zabezpieczenia środków sanitarnych dla Pracowników, dezynfekcji
przestrzeni produkcyjnych. Podjęte kroki zwiększyły bezpieczeństwo Pracowników, pozwalając jednocześnie na wykonywanie, bez
istotnych zakłóceń, prac na warsztatach produkcyjnych i placach budów. W związku z ryzykiem dotyczącym stabilności „łańcuchów
dostaw” podjęliśmy szereg operacji z naszymi krajowymi i zagranicznymi Partnerami, które miały chronić organizację
i zagwarantować ciągłość naszej produkcji i terminowość dostaw oraz montaży produktów. Nie byliśmy zmuszeni do zatrzymania
produkcji w warsztatach produkcyjnych, ani działań na naszych placach budów i montaży, a zdecydowana większość naszych
projektów przemysłowych i budowlanych była realizowana zgodnie z harmonogramem.
Dodatkowym wyzwaniem, na które nałożył się rozwój pandemii, było przeprowadzenie rozbudowy mocy wytwórczych zakładu
produkcyjnego w Koronowie, zarówno w części budowlanej jak i technologicznej. Wdrożono szereg działań pozwalających na
elastyczne dostosowanie się do siebie obu procesów i zachowanie maksymalnych możliwych zdolności wytwórczych przy
dochowaniu dbałości o zdrowie wszystkich osób zaangażowanych w inwestycję.
Upływający rok wiązał się również ze zmianą nazwy Grupy na PJP MAKRUM S.A. Z decyzją tą wiązała się intensywna ekspansja
na rynki zagraniczne i wola uproszczenia identyfikacji naszej organizacji, przy zachowaniu dotychczasowej symboliki występującej
na rynku kapitałowym, jak również historycznie najstarszego członu naszej nazwy.
Pomimo tak zaskakującej i nieznanej nam wcześniej sytuacji, dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników, zachowaniu
dyscypliny oraz zrozumieniu naszych Klientów i Partnerów, udowodniliśmy, że nasza organizacja nawet w tak złożonych realiach
potrafi wykorzystać, a nawet rozwinąć swój potencjał.
Efektem tego jest uzyskanie ponad 25% wzrostu przychodów przez Grupę oraz rekordowych wyników finansowych na poziomie
14,9 mln zł (5,5 mln w 2019 roku), które szczegółowo zostały opisane w Skonsolidowanym i Jednostkowym Sprawozdaniu
Finansowym.
Funkcjonując w trudnym otoczeniu operacyjnym, Zarząd Grupy PJP MAKRUM S.A. konsekwentnie realizował wyznaczone na rok
2020 cele. W obszarze działań, które miały szczególny wpływ na rozwój kondycji Grupy Przemysłowej, wyszczególnić można:





dynamiczną ekspansję w segmencie systemów przeładunkowych na obszarze Europy i świata, która zaowocowała między
innymi powołaniem w czerwcu 2020 roku nowej spółki – PROMStahl Ltd, odpowiadającej za działania na terenie Wielkiej
Brytanii;
wyważoną politykę pozyskiwania zamówień na rynku budowlanym przez Projprzem Budownictwo Sp. z o. o., która
przyniosła rekordowe rezultaty, zarówno na poziomie przychodów, jak i rentowności realizowanych zadań;
umocnienie pozycji Grupy w krajowym rynku systemów parkingowych, stanowiących drugi obszar produkcyjny oraz
ekspansję na rynki światowe – produkty Modulo działają już w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Chorwacji,
Bułgarii, Czechach, Rumunii i Australii;
poszerzenie dotychczasowego pola działania o ofertę dystrybucji i serwisu wózków widłowych, platformowych
i wyposażenia magazynów, poprzez zakup 100% udziałów spółce w DPS Serwis Sp. z o.o. i powołanie nowej spółki
PROMLift Sp. z o. o.;
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selektywne podejście do pozyskiwania zamówień dotyczących rdzennych produktów przemysłowych MAKRUM – przede
wszystkim w obszarze urządzeń krusząco – mielących. Koncentracja akwizycji na projektach, które pozwalały na
uzyskiwanie stabilnych rentowności, przełożyła się na satysfakcjonujący poziom zyskowności trzeciego segmentu
produktów Grupy Przemysłowej;
konsekwencję we wdrażaniu pomysłów inżynierskich, mających na celu optymalizację projektową, produkcyjną oraz
kosztową we wszystkich segmentach produktów oferowanych przez Grupę.

Mamy świadomość, że w 2021 roku nasza organizacja nadal będzie podlegać wpływom otaczającej rzeczywistości pandemicznej, ale
dzięki nabytym doświadczeniom i zaangażowaniu Pracowników jesteśmy do tego przygotowani.
Zarząd Grupy PJP MAKRUM S.A. stawia sobie ambitne cele na przyszłość. Szczególny nacisk pragniemy położyć między innymi
na:






rozwój struktury (powołanie nowego oddziału zlokalizowanego w Warszawie) oraz zasięgu akwizycji przez Projprzem
Budownictwo Sp. z o. o. i kontynuowanie rozważnej polityki pozyskiwania i realizacji kontraktów budowlanych,
zabezpieczonej pozyskanym już portfelem zamówień;
dynamiczny proces powiększania zasięgu dystrybucji naszych produktów przemysłowych, tj. marek PROMStahl, Modulo,
Makrum i PROMLift zarówno w kraju jak i za granicą;
doskonalenie organizacji produkcyjnej i wdrożonych technologii wytwórczych, w celu osiągnięcia założonych parametrów
produkcyjnych zakładu w Koronowie po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
analizę dynamicznej sytuacji sprzedażowej na naszych rynkach zbytu i elastyczne oraz efektywne dopasowywanie
i wykorzystanie struktury Grupy do nowych wyzwań biznesowych;
kontynuację zamierzeń związanych z akwizycją – w kręgu zainteresowania Grupy są istniejące podmioty gospodarcze, ale
również inne rodzaje produktów czy usług, które pozwolą na zwiększenie przestrzeni, w której nasza organizacja chce
prowadzić swoje działania operacyjne.

Chcemy podkreślić, iż Grupa oparta jest o stabilne filary: handlowy, operacyjno-produkcyjny i finansowy, które konsekwentnie
budowane były w ostatnich latach działalności.
Zarząd Grupy pragnie zaznaczyć, że troska o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników, Partnerów i Klientów jest naszym priorytetem.
Deklarujemy pełną determinację we wdrażaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa adekwatnych do zmieniających się okoliczności.
Poprzedni rok, jak również obecny 2021, jest kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju rynku e–commerce i związaną z tym
rozbudową sieci obiektów magazynowych i centrów logistycznych. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozbudowa firm, jak
również budowa infrastruktury, pozwala oczekiwać zwiększonego zapotrzebowania na usługi i produkty oferowane naszym Klientom
przez Grupę Przemysłową PJP Makrum S.A.

Drodzy Akcjonariusze,
Mamy nadzieję, że obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostanie w 2021 roku
opanowana i będziemy mogli wrócić do normalnych relacji zarówno prywatnych jak i biznesowych.
W imieniu Zarządu Grupy PJP MAKRUM S.A. oraz jej Pracowników pragniemy podziękować za zaufanie i współpracę w roku 2020.
Zapewniamy, że będziemy dążyć do tego, aby nasza Grupa była wiarygodnym i niezawodnym partnerem biznesowym, realizującym
kolejne projekty i gwarantującym Państwu zwiększenie wartości Waszych inwestycji.
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