
 
 
 

 
Szanowni Państwo, 

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce podsumowanie osiągnięć FAM SA, zawarte w raporcie rocznym 

Spółki za 2016 r.  

Miniony rok był dla nas pod wieloma względami okresem przełomowym i zarazem rekordowym z punktu 

widzenia wygenerowanych wyników finansowych. Po przeprowadzonej w latach 2014-2015 głębokiej 

restrukturyzacji, Spółka skoncentrowała swoją działalność na segmencie cynkowniczym. W 2016 r. 

dokładaliśmy wszelkich starań, aby jak najefektywniej wykorzystać potencjał posiadanych cynkowni  

i umocnić pozycję FAM na rynku. Dzięki realizacji szeregu działań optymalizacyjnych, udało nam się 

zwiększyć wydajność naszych zakładów, zapewniając jednocześnie najwyższej jakości usługę. Ponadto, 

nastąpił wzrost przerobu tonażowego we wszystkich zakładach. Dbamy o odpowiedni dobór asortymentu, 

który dywersyfikuje generowane przychody, a także staramy się go rozszerzać, aby dostosować się do 

potrzeb naszych kontrahentów. Cały czas poszukujemy również nowych klientów - zarówno 

indywidualnych, jak i biznesowych.  

Sytuacja finansowa i płynnościowa spółki jest stabilna. Dzięki inicjatywom ukierunkowanym na wzrost 

efektywności operacyjnej i ścisłej kontroli kosztów, zarówno produkcyjnych, jak i ogólnego zarządu FAM 

sukcesywnie poprawia osiągane wyniki finansowe . 

Osiągnięcia minionego roku są powodem do satysfakcji. Jestem przekonany, że umiejętnie wykorzystamy 

nasze doświadczenia w celu realizacji nowych wyzwań, w których upatrujemy kolejnych szans na 

zapewnienie Spółce możliwości rozwoju i wzrostu jej wartości. W 2017 r. naszym celem będzie dalsze 

usprawnianie procesów produkcyjnych. Chcemy dostarczać naszym klientom kompletną, wysokiej jakości 

usługę w jak najkrótszym czasie. Dążymy do zwiększenia udziału FAM w rosnącym rynku konstrukcji 

cynkowanych dzięki konsekwentnej realizacji działań wyznaczonych w ramach realizowanego programu 

poprawy efektywności. Kluczem do sukcesu jest to, że wszyscy pracownicy FAM stanowią jedną, skuteczną 

drużynę, w której każdy zawodnik pracuje na wspólny wynik. To jest ten solidny fundament, na którym 

budujemy nasz sukces. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom za ciężką pracę  

i zaangażowanie, a także naszym Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście.  

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią raportu. 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
Paweł Relidzyński 
Prezes Zarządu FAM SA 
 

  


