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Zamet Industry – 39,5 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kwartale 2013
Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – uzyskał w I kwartale 2013
roku skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy w wysokości 39,5 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto w
wysokości 6,4 mln zł, co oznacza wypracowanie rentowności zysku netto na poziomie 16,3% (wobec 16,1% w
analogicznym okresie roku poprzedniego).
Udział sektora offshore w skonsolidowanych przychodach Grupy
Zamet za I kwartał 2013 roku wyniósł 59,2% (23,4 mln zł) Około
5,5 mln zł wypracowano w segmencie maszyn dla hutnictwa
stali i metali nieŜelaznych. Pozostałe 10,6 mln zł pochodzi z
działalności w pozostałych segmentach. W analogicznym
okresie roku poprzedniego przychody Grupy wyniosły 47,8 mln
zł, z czego 15,2 mln zł z branŜy offshore, 14 mln zł z produkcji
maszyn dla hutnictwa oraz 18,7 mln zł z pozostałych
segmentów.
Konstrukcja stalowa produkcji Zamet Industry,
znajdująca zastosowanie w sektorze offshore

„Pierwszy kwartał 2013 roku był dla Grupy Zamet okresem
umacniania pozycji czołowego dostawcy konstrukcji i urządzeń

dla sektora offshore. Grupa utrzymuje stabilny poziom kosztów stałych oraz dotychczasowy poziom rentowności sprzedaŜy –
mówi Jan Szymik, Prezes Zarządu Zamet Industry SA.
Jednostkowe wyniki Zamet Industry wzrosły w porównaniu z I kwartałem roku 2012. Zysk netto wyniósł 4,7 mln zł wobec 3,2
mln zł w roku poprzednim, natomiast przychody ze sprzedaŜy osiągnęły poziom 25,8 mln zł, wobec 25,3 mln zł w
analogicznym okresie roku 2012.
WaŜne wydarzenia w Grupie Zamet w 2013 roku:
•

W dniu 13 maja 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zamet Industry zadecydowało o wypłacie
dywidendy z zysku za rok 2012 w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, z czego 0,20 zł zostało juŜ wypłacone
akcjonariuszom Spółki w roku poprzednim tytułem zaliczki na poczet dywidendy. Do wypłaty pozostało 0,32 zł na
jedną akcję. Do otrzymania pozostałej do wypłaty części dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje
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spółki będą przysługiwać 20 maja 2013 r. Termin jej wypłaty ustalono na 2 lipca 2013 roku. Zamet Industry
wypracował w 2012 roku zysk netto w wysokości 50,27 mln zł.

• W marcu 2013 roku Spółka podpisała umowę znaczącą z General Electric , która dotyczyła zawarcia
szeregu umów jednostkowych z GE Oil & Gas w okresie od 9 listopada 2012 do 26 marca 2013 roku. Jej
łączna wartość w przeliczeniu wyniosła 14.067.400 zł, z czego największym kontraktem jest
zamówienie z dnia 20 lutego 2013 roku na dostawę podwodnych konstrukcji do wydobycia ropy i
gazu o wartości 16.580.628 NOK (koron norweskich).
• W styczniu 2013 roku Zamet Industry podpisał umowę znaczącą z National Oilwell Varco . Dotyczy ona
zawarcia szeregu umów jednostkowych z NOV o łącznej równowartości 12,5 mln zł, spośród których
największą jest zamówienie z dnia 15 stycznia 2013 roku na dostawę konstrukcji stanowiących
wyposaŜenie platform wiertniczych, o wartości 375.802 euro.
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 oraz 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.
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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

Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Magdalena Karpienko, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367 771

