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Zamet Industry – wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Zamet Industry – wiodącego producenta wielkogabarytowych urządzeń
przemysłowych – wyniosły w 2013 roku 186,8 mln zł, o 17,2 mln zł więcej r/r. Spółka wypracowała po czterech
kwartałach ubiegłego roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 29,9 mln zł, co oznacza wzrost o 0,3 mln w
porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. Zamet Industry umacnia także pozycję na rynkach zagranicznych –
po 12 zakończonych miesiącach 2013 roku kontrakty zagraniczne wygenerowały 66,8% przychodów Grupy.
W samym IV kwartale 2013 roku Grupa Zamet odnotowała
przychody ze sprzedaży na poziomie 56,6 mln zł. Wynik netto
za ten okres wyniósł 7,7 mln zł.
„Ubiegły roku był dla Grupy Zamet czasem konsekwentnego
umacniania pozycji wiodącego dostawcy konstrukcji i urządzeń
dla sektora offshore. Zwiększyliśmy także udział Grupy Zamet
w sektorze energetycznym. Ponadto, na początku lutego 2014
roku nabyliśmy zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Podajnik do transportu poziomo-pionowego transportu rur
osłonowych i wiercących produkcji Zamet Industry

Mostostal Chojnice, która ma potencjał do produkcji kilkunastu
tysięcy ton konstrukcji stalowych rocznie. To przejęcie w

oczywisty sposób wpłynie na zwiększenie zdolności wytwórczych oraz kompleksowość oferty Grupy Zamet. Nadal
zamierzamy umacniać współpracę z wiodącymi dostawcami kompleksowych rozwiązań na platformy wiertnicze oraz
infrastruktury do podwodnego wydobycia ropy i gazu. Konstrukcje i urządzenia wytworzone w Grupie Zamet aktualnie są
eksploatowane na całym świecie. Mamy bardzo dobre perspektywy rozwoju również na kolejne lata. Portfel zamówień spółki
obejmuje realizacje do 2016 roku, co zapewnia spółce stabilne funkcjonowanie” – mówi Jan Szymik, Prezes Zarządu Zamet
Industry SA.
Na początku lutego 2014 roku Zamet Industry nabył za kwotę 26,15 mln złotych zorganizowaną część
przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice SA w upadłości likwidacyjnej. Przejęty zakład wpisuje się w strategię rozwoju
Grupy, m.in. ze względu na potencjał do produkcji kilkunastu tysięcy ton konstrukcji stalowych rocznie oraz bardzo
ciekawe referencje i doświadczenie w segmentach, którymi Zamet jest zainteresowany.
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Ważne wydarzenia w Grupie Zamet w 2013 roku:
•

Kontrakty z Aker Solutions o wartości 26,1 mln zł (wartość wyrażona w PLN została przeliczona wg średniego
kursu NBP z dnia zawarcia poszczególnych umów jednostkowych) – największy z nich podpisany z Aker Subsea
AS (Norwegia) z października 2013 roku na kwotę niemal 7,79 mln NOK dotyczył dostawy podwodnych
elementów konstrukcji do wydobycia ropy i gazu (Protective Guide Base). /w okresie od 4 grudnia 2012 roku do 22
listopada 2013 roku/

•

Umowy z General Electric o wartości 27,4 mln zł (wartość wyrażona w zł została przeliczona według średniego
kursu NBP, na dzień zawarcia poszczególnych umów jednostkowych) – największa z nich dotyczyła dostawy
podwodnych konstrukcji do wydobycia ropy i gazu o wartości 16.580.628 NOK. /w okresie od 9 listopada 2012
roku do 25 lipca 2013 roku/

•

W czerwcu 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Konsorcjum firm: Erbud SA (Lider Konsorcjum) oraz
Zamet Industry SA (Partner Konsorcjum), a Dalkią Łódź SA. Przedmiotem umowy jest modernizacja instalacji
nawęglania w zakładzie nr 3 (EC3) Dalkia Łódź. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi 65,7 mln zł, z czego
wynagrodzenie netto Partnera Konsorcjum wynosi 22,91 mln zł.

•

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 już wypłacone
akcjonariuszom Spółki w roku poprzednim tytułem zaliczki na poczet dywidendy. Pozostała do wypłaty kwota
dywidendy, w wysokości 0,32 zł na jedną akcję, została wypłacona akcjonariuszom w dniu 2 lipca 2013 r.

•

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 wyposażenie platform wiertniczych,
o wartości 375,8 tys. euro.

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 oraz Grupą Aker Solutions oraz rozszerza współpracę z nowymi podmiotami z branży.
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•

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

•

GÓRNICTWO I ENERGETYKA – produkty oferowane przez Grupę to m.in.: koparki wielonaczyniowe, ładowarkozwałowarki, 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. W ostatnim czasie znacząco zwiększył
swój udział w sektorze energetycznym.

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 i energetyki.
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
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