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Zamet Industry dla Dalkia Łódź
Notowana na warszawskiej GPW spółka Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń
przemysłowych – podpisała umowę z Dalkią Łódź, jedną z największych firm ciepłowniczych w kraju i liderem
lokalnego rynku ciepła. Kontrakt o wartości powyżej 6 mln zł dotyczy wykonania i dostawy nowej ładowarkozwałowarki wraz z pełną zabudową do Elektrociepłowni numer 4 w Łodzi.
Umowa z Dalkią Łódź obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę, wraz z zabudową i uruchomieniem fabrycznie
nowej ładowarko-zwałowarki. Maszyna dostarczona przez Zamet Industry ma zapewnić wysoką dyspozycyjność urządzeń
rozładowczo załadowczych na placu węglowym Elektrociepłowni, oraz zastąpi dwie dotychczas pracujące na miejscu
maszyny.
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oczekiwań klienta oraz pełnej obsłudze w zakresie montażu i
uruchomienia. To sprawia, że jesteśmy w stanie zrealizować nawet
najtrudniejsze zamówienia, zarówno w kraju, jak i za granicą,
płynące m.in. z sektora offshore i przemysłu hutniczego. Umowa z
Dalkią Łódź jest dla nas szczególnie istotna, gdyż potwierdza
kompetencje Grupy Zamet także w obszarze dostaw konstrukcji

Zwałowarka produkcji Zamet Industry

dla rynku energetycznego” – 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. Wydzielenie
nastąpiło przez wypłatę dywidendy, składającej się z dwóch części: rzeczowej – płatnej akcjami dwóch wprowadzanych na
giełdę spółek (Zamet Industry oraz PGO SA), a także gotówkowej – uzupełniającej płatności na poczet podatku od
dywidendy. Wyodrębnienie i upublicznienie Zametu (i PGO) pozwoliło na uzyskanie rzeczywistej wyceny rynkowej podmiotu
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oraz otworzyło możliwość przeprowadzania nowych emisji akcji i pozyskiwania finansowania na konkretne przedsięwzięcia
rozwojowe. Grupa Zamet zyskuje jednocześnie dodatkowe zdolności akwizycyjne i kredytowe.
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%. W październiku Zamet Industry podwyższyła prognozy finansowe na 2011 rok.
Zarząd oczekuje wzrostu skonsolidowanych przychodów o 112% – do poziomu 164,2 mln zł. 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, porty, duże firmy z sektora przemysłowego. Sprzedaż zagraniczna generuje znaczącą
część całkowitych przychodów Grupy (od 50% do 75%).
Kluczowe kierunki rozwoju Grupy Zamet obejmują:
•

RYNKI OFFSHORE – spółka dostarcza wyposażenie do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, wyposażenie
statków, portowe urządzenia przeładunkowe, dźwigi. Grupa Kapitałowa systematycznie umacnia współpracę z
dotychczasowymi klientami m.in. Aker Subsea z Grupy Aker Solutions oraz rozszerza współpracę z nowymi
podmiotami z branży.

•

RYNEK HUTNICZY – Zamet dostarcza samodzielnie zaprojektowane i wykonane wyposażenie hut metali
żelaznych i nieżelaznych, walcowni, kuźni. Grupa zamierza wzmocnić pozycję na tym rynku w oparciu o potencjał
projektowo-produkcyjny spółki Zamet-Budowa Maszyn.

•

GÓRNICTWO – grupa oferuje m.in. takie produkty, jak: koparki wielonaczyniowe czy ładowarko-zwałowarki,
zaprojektowane przez własne biuro konstrukcyjne. W zakresie systemów ciągłego wydobycia powierzchniowego
oraz transportu, Zamet należy do czołówki dostawców na rynku krajowym i za granicą i współpracuje m.in. z KW
S.A., KHW S.A., JSW S.A. oraz LW Bogdanka S.A.

•

Grupa Kapitałowa zamierza także rozszerzać działalność w sektorach umożliwiających wykorzystywanie
posiadanego potencjału projektowo-wykonawczego m.in. w sektorze energetycznym, górnictwa odkrywkowego
oraz elektrowni wiatrowych.
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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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