Wrocław, 30 kwietnia 2009
Szanowni Państwo,

rok 2008 upłynął pod znakiem wielu spektakularnych wydarzeń, tak dla samej Grupy Selena, jak i
dla całej gospodarki światowej .
18 kwietnia 2008 roku akcje Seleny FM S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Uzyskanie statusu spółki publicznej otworzyło nowy rozdział w historii Seleny i
umożliwiło jej dalszą realizację strategii zmierzającej do utworzenia podmiotu funkcjonującego w
skali globalnej. Pozyskane kapitały przeznaczono na zwiększenie mocy produkcyjnych, a przede
wszystkim na dalszy rozwój działalności na rynkach zagranicznych. W ramach ekspansji
międzynarodowej Grupa Selena utworzyła m.in. dwie spółki zależne w Chinach oraz przejęła
zakład produkcyjny i udziały w spółce dystrybucyjnej na terenie Turcji. W Polsce zakończono
budowę nowej hali w fabryce pian poliuretanowych w Nowej Rudzie, a dzięki przeprowadzonym
akwizycjom uruchomiono produkcję nowej grupy produktowej – klejów sypkich i zapraw.
Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych stał się zarzewiem najgłębszego
globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego od kilkudziesięciu

lat. Jego skutki odczuła

boleśnie branża budowlana w wielu krajach, w tym także na rynkach na których działa Grupa
Selena. Uwarunkowania makroekonomiczne nie pozwoliły Spółce na pełne osiągnięcie
prognozowanych wyników. Uzyskany w roku 2008 poziom sprzedaży wyrażony w złotówkach był
tylko o ok. 12 mln PLN większy niż przed rokiem, podczas gdy przedstawiony w euro wykazał
wzrost o ok. 13 mln EUR. Skonsolidowany zysk netto w osiągnął w roku 2008 poziom ponad
15 mln PLN.
Kryzys finansowy wpłynął także negatywnie na poziom notowań giełdowych na całym świecie.
Także akcje Seleny FM SA nie oparły się niekorzystnej tendencji rynkowej. Ich wartość obniżyła
się na koniec 2008 roku podobnie do spadku wartości walorów pozostałych firm branży materiałów
budowlanych.
Pomimo dekoniunktury, Selena FM S.A. wchodzi w rok 2009 w dobrej kondycji finansowej, ze
znacznymi udziałami rynkowymi i ugruntowaną pozycją swoich marek. Spółka zamierza
wykorzystać ten czas na selektywny rozwój poprzez dalsze przejęcia podmiotów, które poszerzą
ofertę asortymentową Grupy Selena i powiększą jej udziały rynkowe lub otworzą nowe rynki zbytu.
Jednocześnie kontynuowana będzie działalność inwestycyjna na wymagającym, lecz nadal
niezwykle atrakcyjnym rynku chińskim.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna realizacja strategii przyniesie wymierne efekty w
postaci wzrostu wartości spółki Selena FM SA i korzyści dla Akcjonariuszy.
Chciałbym jednocześnie podziękować Akcjonariuszom za okazane nam zaufanie i zapewnić, że
wraz z całym Zarządem dołożymy wszelkich starań, aby po tym trudnym okresie Selena FM S.A.
stała się jedną z najatrakcyjniejszych spółek dla inwestorów.
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