Informacja prasowa

Piotrków Trybunalski, 24 kwietnia 2012

General Electric ponownie wybrał Zamet Industry
Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – podpisał od 28 września
2011 do 23 kwietnia 2012 roku szereg umów ze spółkami z Grupy General Electric, na łączną kwotę 14 mln zł.
Kontrakt o największej wartości, tj. o równowartości ponad 4 mln zł, został zawarty z VetcoGray GE Oil & Gas.
Grupa GE – jeden z największych na świecie koncernów energetycznych – należy do stałych klientów Zamet
Industry w kluczowym dla spółki sektorze offshore.
Umowa z VetcoGray General Electric Oil & Gas, mającą siedzibę w
Aberdeen w Wielkiej Brytanii, obejmuje dostawę elementów konstrukcji
urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu.
„Sektor offshore jest jednym z trzech filarów działalności Grupy Zamet.
Dostarczamy między innymi urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i
gazu oraz wielkogabarytowe elementy wyposażenia platform wiertniczych.
Od wielu lat współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się podmiotami
branży offshore, a Grupa General Electric należy do naszych głównych
partnerów. Po pierwszym kwartale 2012 roku nasz portfel zamówień dla

Przykład jednej z wielu realizacji Zamet
Industry, przeznaczonych do podwodnego
wydobycia ropy i gazu.

sektora offshore na rok bieżący był wypełniony niemal w 100%. Dbamy o to, by każda instalacja była dostosowana do
potrzeb i wymagań klienta. Zaufanie, jakim obdarzają nas najwięksi gracze na rynku, potwierdza najwyższą jakość
dostarczanych przez Zamet Industry rozwiązań” – powiedział Jan Szymik, Prezes Zarządu Zamet Industry SA.
GE Oil & Gas jest dostawcą zaawansowanych technologicznie urządzeń, a także usług dla wszystkich sektorów
przemysłu naftowego i gazowego. Spółka oferuje między innymi usługi i urządzenia pod marką VetcoGray służące do
odwiertów i produkcji w sektorach onshore i offshore.
Zamet Industry SA osiągnęła w 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 163,7 mln zł, o
103,9% więcej w porównaniu do 2010 roku. Skonsolidowany wynik netto Spółki wzrósł o 1260%, osiągając 24,4 mln zł w
porównaniu do 1,8 mln z roku 2010. Rok 2011 Grupa Zamet zakończyła z rentownością sprzedaży brutto na poziomie
29,5%, wobec prognozowanej 21%. Spółka poinformowała także, iż Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu
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przeznaczenie co najmniej połowy zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy. (Jednostkowy zysk netto Zamet Industry
SA za 2011 rok wyniósł ponad 17,2 mln zł).
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. Obroty tego segmentu generowane są na rynkach
zagranicznych, gdzie Grupa systematycznie umacnia współpracę z dotychczasowymi klientami m.in. z GE Oil &
Gas czy Grupą Aker Solutions oraz rozszerza współpracę z nowymi podmiotami z branży.

•

RYNEK HUTNICZY – Grupa dostarcza samodzielnie zaprojektowane i wykonane wyposażenie hut metali
żelaznych i nieżelaznych, walcowni, kuźni. Grupa zamierza wzmocnić pozycję na tym rynku.

•

GÓRNICTWO – produkty oferowane przez Grupę to m.in.: koparki wielonaczyniowe, 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
Kompanią Węglową, KHW, JSW oraz LW Bogdanka.

O ZAMET INDUSTRY SA:
Zamet 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 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.
Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 roku ze struktur Grupy FAMUR. Akcje Zamet Industry SA zadebiutowały na Giełdzie
Papierów Wartościowych w październiku 2011.
www.zamet-industry.com.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Katarzyna Kielar, Magdalena Kalisiewicz, Jacek Dąbrowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 1690, (607) 363 313

2

