Informacja prasowa

Piotrków Trybunalski, 17 stycznia 2013

Zamet Industry: kolejny znaczący odbiorca w sektorze offshore
Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – podpisał szereg umów
jednostkowych z czołowym dostawcą wyposaŜenia morskich platform wiertniczych, norweską spółką National
Oilwell Varco. Kontrakty opiewają na łączną kwotę 12,5 mln zł i będą przez Zamet Industry realizowane w latach
2013 – 2016. Wyprodukowane przez Zamet Industry konstrukcje trafią docelowo na platformy wiertnicze
zlokalizowane w Korei Południowej i Brazylii.
Portfel zamówień Zamet Industry SA obejmuje zamówienia od trzech
największych światowych dostawców rozwiązań w sektorze offshore:
Aker Solutions, National Oilwell Varco oraz GE Oil & Gas. Zamet
Industry rozpoczął produkcję urządzeń na platformy wiertnicze w
2006 roku od wykonania suwnicy bramowej (Gantry Crane). Od
tamtej pory skala, jak i zakres tej produkcji stale rośnie.
„Nawiązanie współpracy z National Oilwell Varco jest zwieńczeniem
wielomiesięcznej, cięŜkiej pracy. Jest to kolejny, bardzo istotny klient
Zametu. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności wykonywanych
realizacji, zdobyliśmy uznanie na świecie i obecnie realizujemy

Platforma wiertnicza podczas uzbrajania. Między
innymi na takie platformy trafiają konstrukcje
dostarczane przez Zamet Industry SA

zamówienia dla wszystkich największych globalnych graczy
sektora offshore. Nasz portfel zamówień obejmuje zamówienia na lata 2013-2016 co gwarantuje firmie stabilny rozwój.
W dalszym ciągu koncentrujemy się na budowaniu silnej pozycji Zametu na zagranicznych rynkach” – powiedział Jan
Szymik, Prezes Zarządu Zamet Industry SA.
Grupa National Oilwell Varco (NOV) działa w sektorze wydobycia ropy i gazu od 1841 roku. Posiada ponad 800
oddziałów na całym świecie, co czyni ją jednym z największych dostawców rozwiązań dla sektorów offshore i onshore na
świecie. National Oilwell Varco jest liderem w zakresie dostaw głównych elementów mechanicznych na platformy
wiertnicze, produkcji kompletnych systemów wiertniczych oraz serwisowania i kontroli jakości sprzętu wiertniczego na
platformach.
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Zamet Industry SA wypracował po trzech kwartałach 2012 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 23,7 mln zł, o
ponad 74% więcej niŜ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaŜy Grupy wyniosły 130,2 mln zł, z
czego 91,8 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaŜy eksportowej. Oznacza to wzrost udziału eksportu w sprzedaŜy o
19% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Wzrost ten został zrealizowany głównie przez zwiększenie
wolumenu sprzedaŜy w sektorze offshore.
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
zagranicznych, gdzie Grupa systematycznie umacnia współpracę z dotychczasowymi klientami m.in. z GE Oil &
Gas, National Oilwell Varco 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. Dotychczas Grupa realizowała projekty m.in. dla Instytutu Metali
NieŜelaznych w Skawinie, Huty Batory, Huty Łabędy oraz Huty Częstochowa.

•

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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