
Szanowni Państwo ! 

W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny za 2007 
r. zawierający najważniejsze informacje na temat działalności Spółki i najważniejszych 
wydarzeń jakie miały miejsce w minionym roku. 
Jednym z priorytetów minionego roku dla naszej Spółki miało być pozyskanie środków na 
rozwój w ramach publicznej emisji akcji oraz zadebiutowanie w IV kwartale 2007 r. na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 9 października 2007 r. Komisja 
Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Zakładów Mięsnych Herman S.A. 
Jednakże dekoniunktura na rynkach kapitałowych w IV kwartale 2007 r. nie dawała 
gwarancji powodzenia oferty i w związku z powyższym w dniu 22 listopada 2007 Zarząd 
Spółki postanowił o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii D i ubiegania się o ich 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 
Zaangażowanie się w proces wprowadzania Spółki na GPW w Warszawie nie przeszkodziło 
Zarządowi i załodze w kontynuowaniu procesu umacniania pozycji Spółki na rynku 
regionalnym i krajowym poprzez dalszy rozwój sieci sklepów firmowych, wchodzeniu na  
nowe rynki, rozwijaniu współpracy z wcześniej pozyskanymi sieciami handlowymi oraz 
nawiązywaniu współpracy z nowymi sieciami takimi jak Kaufland, Bruno Tassi czy Auchan. 
Ponadto Spółce udało się pozyskać nowe rynki zagraniczne: Grecję, Litwę i Wielką 
Brytanię. 
W lipcu 2007 r. Spółka otrzymała kolejny ważny dla rozwoju eksportu z Wielką Brytanią 
certyfikat BRC oraz przeszła pomyślnie kolejne audyty przedłużające ważność certyfikatów 
ISO 9001:2000. Stale pracowaliśmy nad dostosowaniem oferty asortymentowej spółki do 
zapotrzebowań klientów i rynku. 
Przedstawialiśmy kolejne produkty do licznych konkursów, czego efektem było przyznanie  
nagrody „Produkt najwyższej jakości” dla naszych wyrobów: „Szynki Gold” i kabanosów. 
Bazując na naszych dobrych doświadczeniach we współpracy z odbiorcami ze Słowacji, w 
tym z jedną z największych hurtowni słowackich „Noema”, w dniu 15 sierpnia 2007 
utworzyliśmy w Koszycach na Słowacji Spółkę z o.o. pod nazwą „Herman SK” zajmującą się 
dystrybucją i handlem naszymi produktami. Podjęliśmy również proces poszukiwania 
potencjalnych zakładów mięsnych do przejęcia. Środki na sfinansowanie przejęć innych 
firm mięsnych miały pochodzić z planowanej publicznej emisji akcji. 

W imieniu Zarządu Zakładów Mięsnych Herman S.A. wyrażam nadzieję, że 
konsekwentna realizacja naszych celów, pozwoli nam na umocnienie pozycji 
konkurencyjnej Spółki oraz generowanie wyników finansowych, które będą 
satysfakcjonujące dla nas, a przede wszystkim dla naszych Akcjonariuszy. 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i współpracownikom 
za wysiłek i ciężką pracę w całym 2007 roku. Dziękujemy także naszym partnerom 
handlowym, którzy obdarzyli nas zaufaniem a także obecnym i przyszłym Klientom 
Zakładów Mięsnych Herman SA. 

 
Z wyrazami szacunku  
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