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Grupa ZAMET znacząco wzmacnia swój potencjał wykonawczy dla sektorów usług
offshore, dźwigowego i portowego
Grupa ZAMET – lider usług dla sektora offshore w Polsce – podpisała w dniu 1 września 2014 roku ze
spółkami TDJ SA, FAMUR SA, PGO SA, Fugo SA oraz Famak SA list intencyjny o wzajemnej współpracy,
której celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych zakładu Fugo SA w
Koninie.
Większościowy akcjonariusz Zamet Industry,
TDJ S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku przejął
kontrolę nad spółką Fugo S.A., która posiada
pakiety kontrolne w spółkach Famak S.A.,
Fugo Odlew S.A. i Fugo Projekt Sp. z o.o.
Przejęcie przez TDJ S.A. kontroli nad Fugo
S.A.
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konstrukcji wielkogabarytowych. Planowane
Konstrukcja dla rynku offshore produkcji Zamet Industry

przez strony listu intencyjnego działania
zwiększą atrakcyjność i kompleksowość oferty

Grupy ZAMET dla rosnącej liczby klientów, oraz będą miały pozytywny wpływ na portfel zamówień i wyniki osiągane przez
Zamet Industry w przyszłości.
W związku z zawartym listem intencyjnym strony wspólnie ustaliły, że Zamet Industry w ciągu najbliższych 12 miesięcy
dokona przejęcia zakładu produkcyjnego Fugo SA w Koninie skupiając się na dalszej współpracy z dotychczasowymi
klientami Fugo SA. Wykorzystanie doświadczeń i potencjału oraz relacji biznesowych Grupy ZAMET, pozwoli na dalszy
rozwój zakładu w Koninie i pełne wykorzystanie jego możliwości produkcyjnych.
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„Naszym kontrahentom zależy przede wszystkim na współpracy z solidnymi, stabilnymi i kompetentnymi partnerami Jakość
świadczonych usług, doświadczenie i wyposażenie naszych zakładów produkcyjnych, uzupełnione o potencjał nowego
zakładu w Koninie tworzą platformę do skutecznej realizacji jeszcze bardziej złożonych projektów i zapewnienia naszym
klientom elastyczności w realizacji zleceń. Pozyskanie nowego zakładu pozwoli też na efektywne zaplanowanie naszego
portfela inwestycji tak, aby móc skutecznie reagować na zmienną sytuację na poszczególnych rynkach” – mówi Jan Szymik,
Prezes Zamet Industry SA.
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 Aker
Solutions, GE Oil & Gas, oraz rozszerza współpracę z nowymi podmiotami z branży, m.in. z National Oilwell
Varco.
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, m.in. na potrzeby sektora offshore.
Spółką zależną Zamet Industry jest Zamet Budowa Maszyn SA, która prowadzi działalność związaną z projektowaniem, budową oraz
serwisem maszyn dla hutnictwa stali 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.
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