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Zamet Industry: Kontynuacja dobrych wyników oraz wysoka zaliczka na poczet
dywidendy
Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012. Zarząd podjął uchwałę
o wypłacie zaliczki w wysokości 0,20 zł na jedną akcję. Wypłata zaliczki w takiej wysokości jest moŜliwa, poniewaŜ
Spółka posiada wystarczające środki finansowe oraz – jak wynika ze sprawozdania za I półrocze – osiągnęła wysoki
jednostkowy zysk netto w wysokości blisko 42,7 mln zł.
Zamet Industry SA osiągnął w I półroczu 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy w wysokości 91,6 mln zł,
o 28,5% więcej w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2011. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 16,2 mln zł, co
oznacza wzrost o 104% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Notowana od października 2011 roku na
warszawskiej giełdzie spółka konsekwentnie zwiększa równieŜ poziom sprzedaŜy na rynkach zagranicznych.
Skonsolidowane przychody z działalności eksportowej w pierwszym półroczu bieŜącego roku wyniosły 68,3 mln zł,
co stanowi udział w przychodach na poziomie 74,5%.

Skonsolidowane wyniki Zamet Industry SA
za I półrocze 2012 roku (w mln zł)
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„Wyniki finansowe Spółki potwierdzają, Ŝe wydzielenie ze struktur Grupy FAMUR i debiut na GPW były właściwymi
decyzjami. W ostatnim półroczu podpisaliśmy wiele znaczących umów, w tym kontrakty z INCO Engineering, Bumarem,
spółkami z Grupy General Electric czy Aker Solutions. Współpraca z największymi graczami na rynku europejskim jest
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Magdalena Karpienko, Jacek Dąbrowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 1690, (607) 363 313

dla nas moŜliwa dzięki atrakcyjnej ofercie i zaufaniu, jakie budujemy od wielu lat. W drugim półroczu 2012 roku będziemy
konsekwentnie realizować przyjętą strategię rozwoju, jak równieŜ chcielibyśmy skorzystać z pozytywnych trendów, które
pojawiły się w branŜy hutniczej. Obecnie nasz portfel zamówień obejmuje kontrakty na lata 2012-2014. Konsekwentnie
umacniamy pozycję lidera na rynku offshore i maszyn dla przemysłu” – powiedział Jan Szymik, Prezes Zarządu Zamet
Industry SA.
WaŜne wydarzenia w Grupie Zamet w 2012 roku:
•

Pomiędzy 28 września 2011 a 23 kwietnia 2012 roku Zamet Industry SA podpisała 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.

•

W okresie od 24 grudnia 2011 do 14 lutego 2012 roku Zamet Industry SA podpisała szereg umów ze spółkami
Grupy Aker Solutions, na łączną kwotę 12,2 mln złotych. Umową o największej wartości jest umowa z Aker
Subsea AS (Norwegia), której przedmiotem jest dostawa elementów stanowiących wyposaŜenie urządzeń do
podwodnego wydobycia ropy i gazu, o łącznej wartości 1,5 mln Euro.

•

Ponadto, od 15 lutego 2012 roku do 22 maja 2012 roku, Zamet Industry SA zawarła kolejne umowy
jednostkowe z Aker Solutions, o łącznej równowartości 12,4 mln złotych. Umową o najwyŜszej wartości jest
umowa z Aker Pusnes AS (Norwegia), o wartości 606,89 tys. Euro. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów
cumujących, stanowiących wyposaŜenie pływających platform wiertniczych.

•

Spółka Zamet Budowa Maszyn zawarła kolejny kontrakt z INCO Engineering Czechy, opiewający na kwotę o
równowartości ponad 17,7 mln zł. Umowa dotyczy zaprojektowania i wykonania części mechanicznej dwóch
maszyn wyciągowych dla rosyjskiego kontrahenta współpracującego z INCO Engineering.

•

Zamet Industry SA podpisała umowę z Dalkią Łódź - jedną z największych firm ciepłowniczych w kraju.
Kontrakt o wartości powyŜej 6 mln zł dotyczy wykonania i dostawy nowej ładowarko–zwałowarki wraz z pełną
zabudową do Elektrociepłowni numer 4 w Łodzi.

Kluczowe kierunki rozwoju Grupy Zamet obejmują:
•

RYNKI OFFSHORE – Spółka dostarcza wyposaŜenie do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, wyposaŜenie
statków, portowe urządzenia przeładunkowe, dźwigi. Obroty tego segmentu generowane są na rynkach
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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 branŜy.
•

RYNEK HUTNICZY – Grupa dostarcza samodzielnie zaprojektowane i wykonane wyposaŜenie hut metali
Ŝelaznych i nieŜelaznych, 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 naleŜy 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 zaleŜną Zamet Industry jest Zamet Budowa Maszyn SA, która prowadzi działalność związaną z projektowaniem,
budową oraz serwisem maszyn dla hutnictwa i metali nieŜelaznych.
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 nieŜelaznych.
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
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