List Prezesa Zarządu
Jednostki Dominującej BSC Drukarnia Opakowań S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A. („Spółka”) pragnę Państwu przedstawić sprawozdanie z
działalności grupy kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań („Grupa BSC”) za rok 2017. W raporcie zostaną
przedstawione najważniejsze dokonania oraz perspektywy rozwoju Spółki oraz Grupy BSC.
Sprzedaż Grupy BSC spadła o 4% w stosunku do sprzedaży w roku 2016. W 2017 r. Spółka wypracowała
221 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 43,7 mln zł EBITDA oraz 25,3 mln zł zysku netto.
Osiągnięte wyniki były gorsze niż w roku poprzednim ale nieco lepsze niż nasze oczekiwania z początku roku.
Przypomnę, że w 2016 roku przegraliśmy przetarg do jednego z naszych głównych klientów: Mondelez oraz
utraciliśmy część wolumenu produkcji dla klienta Havi. Dlatego rok 2017 to wzmożona praca działu
handlowego by zapełnić nasze zwiększone moce produkcyjne po utracie ww. zleceń. Można powiedzieć, że
się udało! Zaledwie 4% spadek sprzedaży to naprawdę dobry wynik w tych okolicznościach.
W 2017 roku w końcu otrzymaliśmy pozwolenie na budowę naszej nowej inwestycji, roboczo zwanej Flekso.
Prace planujemy zakończyć w IV kwartale br., tak by na przełomie lat 2018/2019 stawiać tam pierwsze
maszyny. Stąd nasz rozbudowany plan inwestycyjny w kwocie ok. 58 mln zł, z czego niespełna 37 mln zł to
wydatki na budowę zakładu wraz z wyposażeniem oraz pierwsze maszyny do nowego zakładu. W pierwszej
kolejności chcemy tam zakupić wielokolorową maszynę rolową, z możliwością realizacji prac wysoko przetworzonych in-line, czyli w jednym przebiegu przez maszynę. Pozwoli nam to być jeszcze bardziej
konkurencyjnym w pewnym segmencie prac.
W spółce zależnej POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione utrzymaliśmy swoje zaangażowanie na
poziomie ponad 93% w kapitale. Obecnie spółka ta prowadzi działalność najmu powierzchni biurowych i
magazynowych oraz hotelarską. Spółka jest teraz samowystarczalna i wygenerowała prawie 600 tys. zł zysku
netto w 2017 roku.
W roku 2017 Grupa BSC nadal nie pozostawała usatysfakcjonowana ilością zleceń dla branży
farmaceutycznej. Wciąż wierzymy jednak, że nowoczesne powierzchnie w połączeniu z doskonałą
infrastrukturą i bardzo wydajnym zapleczem w postaci nowego parku maszynowego, zostaną docenione
przez producentów farmaceutyków. Perspektywy dla tego zakładu wyglądają jednak obiecująco w

kontekście zakończonych jak i prowadzonych przetargów. W 2017 wolne moce produkcyjne BSC
Pharmacenter sp. z o.o. podobnie jak w latach poprzednich, zostały w pełni wykorzystywane dla
zaspokojenia zwiększonych zamówień z innych branż.
Współpraca z naszym Partnerem strategicznym grupą rlc, która poprzez Spółkę Colorpack GmbH posiada
niespełna 37% akcji Spółki, układa się cały czas bardzo pozytywnie. Przynależność do tej dużej, europejskiej
grupy drukarń pozwala nam korzystać z efektów skali m.in. zapewnić naszych Klientów, że mogą liczyć na
szerokie wsparcie z drukarń rozmieszczonych w Niemczech, Szwajcarii no i oczywiście w Polsce. Jest to
nadal bardzo istotny czynnik w kontaktach z Klientami koncernowymi, którzy są głównym targetem Grupy
BSC.
Celem Zarządu w bieżącym roku będzie przede wszystkim realizacja inwestycji w nowy zakład produkcyjny
oraz odpowiedni dobór maszyn do tego zakładu. Poza tym liczymy na wzrost zamówień ze strony naszych
dotychczasowych klientów jak i zupełnie nowych, w czym powinna nam pomóc finalizacja budowy nowego
zakładu, pokazująca potencjał i możliwości Grupy BSC w obsłudze klientów koncernowych. Chcemy
kontynuować organiczny wzrost Grupy BSC, przy ciągłym poszukiwaniu ciekawych obszarów do
dynamiczniejszego wzrostu, takich jak choćby druku rolowego z możliwością uszlachetnień in-line.
Oczywiście nigdy nie wykluczamy ewentualnej akwizycji, jednak nie jest ona obecnie naszym priorytetem.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom za okazane nam zaufanie i jednocześnie
zapewnić, że cały Zarząd oraz wszyscy pracownicy - zgodnie z przyjętymi planami - będą konsekwentnie
realizować wszystkie strategiczne cele naszej Grupy. Wierzymy w dalszy dynamiczny rozwój Grupy BSC
między innymi poprzez realizację naszych głównych celów strategicznych. W przyszłość patrzymy pewnie
i pełni optymizmu. Dotychczasowe wyniki, konsekwencja oraz nasze pełne zaangażowanie w dążeniu do
celu z pewnością przyczynią się do osiągnięcia sukcesu, który będzie również Państwa sukcesem.
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