Informacja prasowa

Katowice, 7 października 2011

Debiut akcji Zamet Industry i PGO na GPW
W poniedziałek akcje Zamet Industry i Polskiej Grupy Odlewniczej (PGO) – spółek wydzielonych z Grupy
FAMUR – debiutują na GPW. Oferta publiczna 96,3 mln akcji Zamet Industry oraz 96,3 mln akcji PGO była
elementem strategii Grupy FAMUR, opierającej się na wydzieleniu tych podmiotów jako niezależnych
grup kapitałowych, działających w komplementarnych segmentach sektora przemysłowego.
Podział został zrealizowany w formie wypłaty dywidendy, składającej się z dwóch części: rzeczowej – płatnej
akcjami dwóch wprowadzanych na giełdę spółek (PGO SA oraz Zamet Industry SA), a także gotówkowej –
uzupełniającej płatności na poczet podatku od dywidendy. Wypłacona w dniu 6 września 2011 dywidenda – o
łącznej wartości niemal 300 mln zł – to znacząca część (ponad 88%) zysków FAMUR SA za lata 2006-2010.
Kwota dywidendy za akcję wyniosła 0,62 zł.
Od 10 października na GPW będą notowane trzy odrębne grupy: FAMUR SA, PGO SA i Zamet Industry SA, przy
zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu. Tym samym nowatorski na polskim rynku kapitałowym
proces podziału przez wypłatę dywidendy został zakończony.
„Grupy Zamet i PGO to zdrowe, doskonale i niezależnie funkcjonujące oraz szybko rozwijające się podmioty. Ich
upublicznienie pozwoli akcjonariuszom na dywersyfikację portfela, przy jednoczesnym podwyższeniu płynności
walorów. Zrealizowany przez nas proces był maksymalnie przejrzysty i korzystny dla akcjonariuszy. Mam
nadzieję, że w tym nowatorskim procesie kapitałowym staniemy się wzorem dla innych spółek notowanych na
GPW” – powiedział Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.
Głównym celem podziału była koncentracja FAMUR SA na działalności w zakresie produkcji maszyn
górniczych. Grupa FAMUR – w segmencie górniczym (działalność kontynuowana), czyli bez uwzględniania
obrotów wydzielanych grup PGO i Zamet Industry – osiągnęła po I półroczu 2011 roku przychody w
wysokości 403 mln zł, czyli o ponad 63% więcej w porównaniu do I półrocza 2010. Wynik netto Grupy na
działalności kontynuowanej wyniósł 52,8 mln zł, co oznacza wzrost o 65% względem tego samego okresu
roku poprzedniego. Całkowity zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego za I półrocze 2011
uwzględniający wyniki wydzielanych spółek wyniósł 70,6 mln zł.
Upublicznienie wyodrębnionych grup kapitałowych pozwala na uzyskanie rzeczywistej wyceny rynkowej
poszczególnych spółek. Otwiera także możliwość przeprowadzania nowych emisji akcji i pozyskiwania
finansowania na konkretne przedsięwzięcia rozwojowe. Ponadto, wydzielone grupy kapitałowe zyskują
dodatkowe zdolności akwizycyjne i kredytowe.
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Oferta publiczna akcji Zamet Industry SA objęła 96.300.000 akcji o wartości 0,70 zł każda, w tym 32.428.500
akcji zwykłych serii A oraz 63.871.500 akcji zwykłych serii B.

Zamet Industry SA

jest grupą kapitałową zajmującą wiodącą pozycję na polskim rynku
wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych. Zamet Industry specjalizuje się w produkcji
wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Natomiast spółka zależna –
Zamet Budowa Maszyn – prowadzi działalność związaną z projektowaniem, budową oraz serwisem maszyn dla
hutnictwa stali i metali nieżelaznych. Klientami Grupy Zamet są: firmy wyposażające morskie platformy
wiertnicze, huty, porty, duże firmy z sektora przemysłowego. Sprzedaż zagraniczna generuje znaczącą część
całkowitych przychodów Grupy (od 50% do 75%). Zamet Industry zatrudnia blisko 700 pracowników.
Strategia rozwoju Grupy Zamet zakłada:








inwestycje w zakup nowych maszyn i urządzeń
produkcyjnych, szacowane na ok. 8 mln zł w całym 2011
roku;
konsekwentne umacnianie pozycji na rynku offshore, m.in.
przez rozszerzanie współpracy z dotychczasowym partnerem
Aker Solutions, a także pozyskiwanie nowych klientów z
branży;
umacnianie pozycji na rynku urządzeń dla przemysłu
hutniczego oraz rozszerzenie oferty na nowe sektory
gospodarki (m.in. górnictwo odkrywkowe, elektrownie
wiatrowe), w oparciu o potencjał projektowy Zamet Industry
oraz Zamet Budowa Maszyn;
uzyskanie pełnych efektów synergii obu spółek wchodzących
w skład grupy kapitałowej.

Prasa i wybieg dla prasy Al.

Wyniki finansowe:
W 2010 roku Grupa odnotowała skonsolidowane przychody w
wysokości 77,60 mln zł, w tym blisko 54% (41,8 mln zł) stanowił
eksport. Zysk operacyjny wyniósł 3,5 mln zł, a zysk netto 1,82 mln
zł.

Piec obrotowy

Prognoza wyników finansowych na 2011 rok zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów Zamet Industry o
ponad 109% – do poziomu ponad 162 mln zł. Zarząd Grupy oczekuje, że w 2011 roku sprzedaż zagraniczna
stanowić będzie około 60% całkowitych przychodów, co oznacza wzrost udziału eksportu o około 12%. Zgodnie z
prognozą, w 2011 roku skonsolidowany zysk operacyjny może wynieść 17,99 mln zł (wzrost o blisko 414%), a
zysk netto 12,52 mln zł (wzrost o 588%).
Polityka dywidendowa – zarząd Zamet Industry zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 10-40% zysku netto,
przy czym Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy do czasu całkowitej spłaty kredytu na zakup
100% akcji Zamet Budowa Maszyn, a także w razie kolejnych inwestycji, mających na celu akwizycje podmiotów
z branży.
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Oferta publiczna akcji PGO SA objęła 96.300.000 akcji o wartości 1 zł każda, w tym 41.760.000 akcji zwykłych
serii A oraz 54.540.000 akcji zwykłych serii B.

Polska Grupa Odlewnicza SA (PGO)

jest jednym z największych w Polsce producentów
odlewów staliwnych i żeliwnych dla szerokiego spektrum odbiorców z różnych branż przemysłu w kraju i
za granicą. Powstała w 2008 roku przez połączenie spółek: Odlewnia Żeliwa Śrem – produkującej odlewy z
żeliwa dla przemysłu stoczniowego, motoryzacyjnego, maszynowego, rolniczego oraz energetycznego – oraz
Piomy Odlewni, specjalizującej się w jednostkowej i krótkoseryjnej produkcji wysokiej jakości odlewów
staliwnych i żeliwnych m.in. dla branży wydobywczej i hutniczej. Grupa zatrudnia blisko 1000 pracowników.
Strategia rozwoju PGO zakłada:


inwestycje w zakup nowych maszyn i urządzeń
produkcyjnych, szacowane na ok. 8,1 mln zł w całym
2011 roku;



konsekwentne umacnianie pozycji na europejskim rynku
producentów odlewów przez zapewnianie kompleksowej
obsługi klientów, a także wykorzystanie synergii
produktowej oraz potencjału wytwórczego obydwu spółek
produkcyjnych;



zwiększenie udziału produkcji o wyższych wymaganiach
technicznych, jakościowych i materiałowych, jak również
produkcji wyżej przetworzonej;



uruchomienie technicznego centrum kompetencyjnego,
specjalizującego się w doradztwie technicznym oraz
optymalizacji projektów dla klientów obu odlewni.

Pioma Odlewnia

Wyniki finansowe:
W 2010 roku Grupa odnotowała przychody w wysokości 172,3
mln zł, w tym blisko 66% (113,8 mln zł) stanowił eksport. Zysk
operacyjny 7,5 mln zł, a zysk netto 4,8 mln zł.

Odlewnia Żeliwa Śrem

Prognoza wyników finansowych za 2011 rok zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów PGO o ponad
47% – do poziomu 253,74 mln zł. Zgodnie z prognozą, w 2011 roku skonsolidowany zysk operacyjny może
wynieść 20,84 mln zł (wzrost o 176%), a zysk netto 13,94 mln zł (wzrost o 189%).
Polityka dywidendowa – zarząd PGO zakłada wypłatę dywidendy w wysokości całości bądź części zysku netto,
w zależności od wyników finansowych oraz polityki inwestycyjnej Grupy.
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_________________________________________
Więcej informacji o grupach kapitałowych:
Grupa FAMUR:
Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym.
Grupa koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne
systemy sterowania i nadzoru, które istotnie przyczyniają się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa pracy
górników.
Maszyny Grupy FAMUR są przystosowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych, co
pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie. Produkowane przez Grupę
zmechanizowane kompleksy ścianowe umożliwiają wydobycie złóż węgla o grubości od 1,0m do 6m. W ich skład wchodzą
kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe. Działalność Grupy obejmuje
również produkcję i dostawę szerokiej gamy maszyn wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz
urządzeń do ciągłego transportu poziomego i przeładunku materiałów masowych, a także do przeróbki węgla. Ponadto,
Grupa FAMUR produkuje kombajny chodnikowe i realizuje roboty górnicze, przygotowujące do rozpoczęcia wydobycia
węgla.
Grupa FAMUR konsekwentnie zwiększa skalę działalności. Odbiorcami produkowanego przez Grupę sprzętu są nie tylko
największe spółki węglowe w Polsce, ale także kontrahenci z całego świata.
W 2006 roku Fabryka Maszyn FAMUR SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2011
roku w wyniku podziału w formie dywidendy z Grupy FAMUR zostały wydzielone grupy kapitałowe: Polska Grupa
Odlewnicza i Zamet Industry. Debiut obu spółek na GPW planowany jest na przełomie września i października 2011
roku.
Większościowym właścicielem Grupy FAMUR jest spółka TDJ SA.
Więcej informacji na: www.famur.com.pl

Polska Grupa Odlewnicza:
Polska Grupa Odlewnicza jest jednym z największych w Polsce producentów odlewów staliwnych i żeliwnych,
kierowanych do szerokiego spektrum odbiorców różnych branż przemysłowych w kraju i za granicą. Powstała w
2008 roku przez połączenie Odlewni Żeliwa Śrem SA i Piomy Odlewni Sp. z o.o.
Pioma Odlewnia plasuje się w ścisłej czołówce największych producentów odlewów staliwnych i żeliwnych w
Polsce. Spółka obecna jest na rynku od ponad 50 lat. Specjalizuje się w jednostkowej i krótkoseryjnej produkcji
wysokiej jakości odlewów. Firma zapewnia kompleksowy zakres usług na każdym etapie procesu technologicznego od
opracowania projektu do wykonania gotowego odlewu. Spółka oferuje odlewy o masie od kilku kilogramów do 5 ton, które w
zależności od przyjętej technologii produkcji mogą być wykonywane ręcznie lub maszynowo. Wyroby spółki są produkowane
na potrzeby m.in. przemysłu maszynowego, energetycznego, hutniczego, chemicznego oraz branży rolniczej i budowlanej.
Firma współpracuje z kontrahentami w kraju i za granicą, w tym: w Niemczech, Szwecji, Holandii, , Danii, Francji, Norwegii
czy Finlandii. W 2010 roku eksport stanowił 43% całkowitych przychodów spółki
Odlewnia Żeliwa Śrem jest jedną z największych odlewni w Polsce oraz znaczącym europejskim dostawcą w
zakresie produkcji odlewów żeliwnych. Zakład ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży. Firma produkuje odlewy z
żeliwa szarego, sferoidalnego oraz niskostopowego o wadze od 0,5 kg do 30 ton dla przemysłu stoczniowego,
motoryzacyjnego, maszynowego, rolniczego oraz energetycznego. Maksymalne moce produkcyjne odlewni wynoszą około
60.000 ton rocznie, co pozwala na obsługę długoterminowych kontraktów o dużej wartości. W zależności od rodzaju
asortymentu produkcja wykonywana jest na liniach automatycznych lub na wydziale formowania ręcznego. Dbałość o
procesy produkcyjne i ich kontrola umożliwiają stworzenie produktu o najwyższej jakości. Dlatego też wyroby Odlewni Żeliwa
Śrem są uznawane przez największe na świecie towarzystwa klasyfikacyjne, takie jak: Lloyd’s Register of Shipping, Det
Norske Veritas, Polish Register of Shipping, Technischer Überwachungs-Verein, ABS. Produkcja firmy kierowana jest
głównie na rynki zagraniczne, m.in.: do Niemiec, Belgii, Francji, Szwecji, Norwegii, Holandii, Austrii, Danii czy Węgier. W
2010 roku udział eksportu stanowił ok. 70% całkowitych przychodów spółki.
www.pgo-sa.com.pl
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ZAMET INDUSTRY SA
Zamet Industry SA (dawniej Pioma Industry SA) – spółka zależna Grupy FAMUR – specjalizuje się w produkcji
wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Spółką zależną Zamet Industry
jest Zamet Budowa Maszyn SA, która prowadzi działalność związaną z projektowaniem, budową oraz serwisem
maszyn dla hutnictwa stali i metali nieżelaznych.
Zamet Industry SA jest firmą z tradycjami sięgającymi lat 60 dwudziestego wieku, która oferuje m.in. wykonawstwo
wyposażenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe,
przeładunkowe oraz maszyny dla górnictwa. Spółka zajmuje się także wykonywaniem montaży swoich produktów. Zamet
Industry SA jest jedną z wiodących firm na rynku wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych.
Zamet Industry SA jest właścicielem 100% udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn SA, która specjalizuje się
projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa stali i metali nieżelaznych.
Zamet Budowa Maszyn SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowego wyposażenia hut, walcowni,
kuźni metali. Firma zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem zarówno pojedynczych urządzeń jak i całych ciągów
technologicznych. W ofercie spółki znajdują się m.in. maszyny i pełne kompleksy do obróbki miedzi oraz aluminium. Firma
oferuje także maszyny i urządzenia hutnicze oraz dla przemysłu przetwórstwa stali, jak również elementy hydrauliki siłowej.
Zamet Budowa Maszyn prowadzi też remonty i modernizacje takich urządzeń.
Połączone siły i doświadczenie Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn pozwalają na czerpanie korzyści z
efektu synergii między przedsiębiorstwami. Obejmuje on zarówno duży potencjał w zakresie projektowania i
wykonawstwa maszyn wielkogabarytowych, jak i szeroką bazę klientów, a tym samym pozwala systematycznie umacniać
pozycję firmy na rynku.
www.zamet-industry.com.pl

Informacje o TDJ SA:
TDJ SA – jest spółką inwestycyjną specjalizującą się w zarządzaniu przedsiębiorstwami z branż: okołogórniczej,
hutniczej, oil & gas, odlewniczej oraz nieruchomości. Głównym celem działalności TDJ jest efektywne pomnażanie
zainwestowanego kapitału przy optymalnym poziomie ryzyka. Realizując inwestycje spółka wykorzystuje przede
wszystkim kapitał własny, a zewnętrzne źródła finansowania wykorzystuje w sposób konserwatywny.
Podstawową zasadą inwestowania przez TDJ jest objęcie większościowego pakietu udziałów w nabywanych podmiotach,
pozwalającego na skuteczne wdrażanie i nadzór nad realizacją przyjętej dla nich strategii. Działania TDJ zmierzają do
podnoszenia wartości przejmowanych przedsiębiorstw przede wszystkim przez poprawę ich funkcjonowania, a także
przez optymalizację struktury kapitału oraz wykorzystywanie okazji rynkowych. Strategia dedykowana spółkom portfelowym
zakłada osiągnięcie pozycji liderów w swoich branżach lub niszach rynkowych.
Spółka inwestuje w przedsiębiorstwa w średnim lub długim horyzoncie czasowym. TDJ jest m.in. większościowym
akcjonariuszem notowanej od 2006 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie FAMUR SA (Grupa FAMUR) –
wiodącego w Polsce i uznanego na świecie producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa.
TDJ SA jest założycielem działającej od 2007 roku Fundacji TDJ na Rzecz Nauki o Rozwoju, mającej na celu wspieranie
zdolnej i pracowitej młodzieży oraz stwarzanie młodym ludziom warunków edukacji oraz rozwoju intelektualnego i
kulturalnego.
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