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Zamet Industry rozpoczął nowy rok znaczącą umową z Bumarem
Spółka Zamet Budowa Maszyn – należąca do notowanego na GPW w Warszawie Zamet Industry – rozpoczęła 2012
rok podpisaniem umowy z czołowym dostawcą i eksporterem uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, firmą Bumar.
Kontrakt o wartości sięgającej 16 mln zł dotyczy wykonania i dostawy hydraulicznej prasy poziomej.
Wyprodukowane przez Zamet urządzenie trafi finalnie do klienta indyjskiego.
Zgodnie z umową Zamet Budowa Maszyn zaprojektuje, wykona oraz dostarczy prasę poziomą o nacisku 25 meganiutonów
(MN) wraz z wybiegiem do wyciskania rur oraz profili z aluminium i jego stopów. Umowa obejmuje również usługi w zakresie
uruchomienia prasy w miejscu przeznaczenia. Będzie to już kolejna tego typu maszyna wyprodukowana przez Grupę
Zamet i dostarczona we współpracy z Bumarem na rynek indyjski.
„Duże doświadczenie w realizacji umów takich, jak ta zawarta z
Bumarem, pozwala nam dostarczać maszyny idealnie dostosowane do
potrzeb

naszych

klientów.

Korzystamy

z

własnego

biura

konstrukcyjnego, współpracując przy tym z firmami z zagranicy, a park
maszynowy jest przygotowany do realizacji projektów unikalnych w
polskim przemyśle. Przykładowo zamówiona przez Instytut Metali
Nieżelaznych w Skawinie, a wykonana przez Zamet Industry linia
odlewnicza, jest pierwszym tak nowoczesnym ciągłym odlewem
magnezu zainstalowanym w Polsce. Cieszymy się, że tak ważne dla
rozwoju polskiego przemysłu firmy, jak Bumar, wybierają maszyny i

Wybieg dla prasy aluminium produkcji
Zamet Budowa Maszyn

konstrukcje produkowane przez Zamet” – powiedział Wojciech Wrona, prezes zarządu Zamet Industry SA.
Akcje Zamet Industry zadebiutowały na warszawskim parkiecie w październiku 2011 roku, co stanowiło finalny etap
wyodrębnienia z Grupy FAMUR dwóch grup kapitałowych – Zamet Industry i Polska Grupa Odlewnicza.
Po trzech kwartałach 2011 roku Zamet Industry odnotowała przychody w wysokości 116,4 mln zł, co oznacza wzrost o
128% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Zysk netto Grupy zwiększył się o 234% – do 13,6 mln zł, a
rentowność netto wyniosła blisko 12%. Zarząd Zamet Industry oczekuje skonsolidowanych przychodów za 2011 rok w
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wysokości 164,2 mln zł, co oznacza wzrost o 112%. Zgodnie z prognozą, w 2011 roku zysk netto może wynieść 22,5
mln zł wobec 1,8 mln w 2010 roku.
Zamet Industry SA jest grupą kapitałową zajmującą wiodącą
pozycję na polskim rynku wielkogabarytowych urządzeń
przemysłowych. Zamet Industry specjalizuje się w produkcji
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,
Prasa hydrauliczna o nacisku 65 MN produkcji Zamet
Budowa Maszyn wraz z urządzeniami pomocniczymi,
dostarczona na rynek indyjski

porty,

duże firmy z sektora przemysłowego.

Sprzedaż

zagraniczna generuje znaczącą część całkowitych przychodów
Grupy (od 50% do 75%).

O ZAMET INDUSTRY SA:
Zamet Industry SA (dawniej Pioma Industry SA) 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 i metali nieżelaznych.
Zamet Industry SA jest firmą z tradycjami sięgającymi lat 60 dwudziestego wieku, która oferuje m.in. urządzenia na platformy
wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz maszyny dla
górnictwa.
Zamet Industry SA jest właścicielem 100% udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn SA, która specjalizuje się projektowaniu,
budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa 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 Grupy Zamet na rynku.
www.zamet-industry.com.pl
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