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Komunikat prasowy

ZETKAMA prezentuje wyniki za III kwartał 2014 roku, zmienia prognozy i realizuje proces inwestycyjny w akcje
TECHMADEX
W dniu 12 listopada Zetkama opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe po 3 kwartałach 2014 roku, zmieniła
prognozę roczną. Spółka realizuje zapisy umowy inwestycyjnej z dnia 13 października 2014 roku z TECHMADEX.
Celem strategicznym transakcji jest przejęcie pakietu kontrolnego akcji TECHMADEX stanowiącego nie mniej niŜ 51%
akcji spółki.
INWESTYCJA W TECHMADEX
Transakcja ta zostanie zrealizowana 2 etapowo: poprzez nabycie od dotychczasowych akcjonariuszy 350 000 (trzysta
pięćdziesiąt tysięcy) akcji TECHMADEX oraz poprzez objęcie 423 327 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia
siedem) akcji nowej emisji. Źródłem finansowania inwestycji są: kredyt inwestycyjny oraz środki własne.
Nabycie spółki TECHMADEX S.A. przez ZETKAMA S.A. ma charakter długoterminowej inwestycji kapitałowej. Spółka
TECHMADEX jest podmiotem notowanym na New Connect od 4.10.2012 roku (sprawozdania finansowe dostępne są na stronie
internetowej spółki - http://www.techmadex.com.pl/). Spółka tworzy grupę kapitałową skupiającą podmioty, działające w
obszarach: automatyki przemysłowej serwisowania urządzeń i usług termowizyjnych. W zakresie automatyki przemysłowej to
przede wszystkim projektowanie instalacji, prace wdroŜeniowe i eksploatacyjne oraz usługi serwisowe systemów automatyki
przemysłowej. Głównym odbiorcą usług jest branŜa gazownicza, ciepłownicza, energetyczna.
W zakresie serwisowania urządzeń realizuje obsługę serwisową duŜych instalacji gazowych, naprawy i remonty turbin
gazowych i silników turbinowych, naprawy silników tłokowych w gazownictwie i energetyce oraz spręŜarek, serwisy, remonty i
eksploatację obiektów infrastruktury gazowej (tłocznie gazu, stacje uzdatniania wody itp.).
W zakresie usług termowizyjnych to w szczególności badania termowizyjne na gazowych, ciepłowniczych i elektrycznych
instalacjach przemysłowych, usługi diagnostyczne urządzeń elektrycznych i sieci przesyłowych oraz diagnostyka urządzeń
automatyki i instalacji przemysłowych.
Struktura sprzedaŜy grupy TECHMADEX to usługi 85%, handel 15%.TECHMADEX posiada wiele umów długoterminowych w
portfelu; nowoczesne urządzenia i bazę technologiczną oraz zespół doświadczonych inŜynierów.
Transakcja ta dla ZETKAMY oznacza wejście na dynamicznie rozwijający się rynek instalacji gazowych oraz
rozszerzenie kompetencji Grupy o elementy projektowania kompletnych rozwiązań instalacyjnych. Dla Spółki
TECHMADEX oznacza pozyskanie inwestora branŜowego oraz dokapitalizowanie Spółki – Powiedział Prezes ZETKAMA
S.A., Pan Leszek Jurasz.

WYNIKI PO III KWARTAŁACH 2014 ROKU
W III kwartale 2014 roku przychody ze sprzedaŜy GRUPY KAPITAOWEJ wyniosły 236, 6 mln zł co stanowi wzrost o 4% rdr.
Wynik EBITDA osiągnął 36,5 mln. zł, co stanowi 7% wzrost rdr, Zysk brutto Grup wyniósł 30,2 mln. zł, co stanowi wzrost o 9,2%
w porównywalnym okresie 2013 roku, natomiast zysk netto po III kwartale 2014 roku wyniósł 25 mln. zł, co stanowi wzrost o
6,2% w porównaniu do wyników po III kwartale 2013 roku.
TABELA 1 WYBRANE DANE FINANSOWE

ZETKAMA SA
Wyszczególnienie

3Q 2014

3Q 2013

Zmiana %

Przychody ze sprzedaŜy

96 352

88 354

9,1%

Zysk brutto ze sprzedaŜy

29 428

25 059

17,4%

Zysk operacyjny (EBIT)

13 221

11 015

20,0%

EBITDA
MarŜa EBITDA %

16 368
16,99

13 593
15,38

20,4%
10,4%

Zysk brutto

23 505

10 928

115,1%

Zysk netto

20 921

8 777

138,4%

Grupa Kapitałowa ZETKAMA
Wyszczególnienie

3Q 2014

3Q 2013

Zmiana %

Przychody ze sprzedaŜy

236 602

227 494

4,0%

Zysk brutto ze sprzedaŜy

58 550

53 406

9,6%

Zysk operacyjny (EBIT)

29 268

27 343

7,0%

EBITDA
MarŜa EBITDA %

36 523
15,4%

34 157
15,0%

6,9%
2,8%

Zysk brutto

30 237

27 678

9,2%

Zysk netto

25 073

23 618

6,2%

ZMIANA PROGNOWZY ROCZNEJ NA 2014 rok
Zweryfikowana w dniu 12.11.2014 prognoza Spółki dominującej ZETKAMA S.A zakłada:
•
•
•

przychody ze sprzedaŜy
EBITDA
zysk netto

- 121,6 mln zł
- 19,3 mln zł
- 22,0 mln zł

Zweryfikowana prognoza Grupy Kapitałowej ZETKAMA zakłada:
•
•
•

przychody ze sprzedaŜy
EBITDA
zysk netto

- 301 mln zł
- 43,5 mln zł
- 28,5 mln zł

Zarząd Spółki podjął decyzję o zweryfikowaniu prognozy rocznej na 2014 rok, z uwagi na znaczny wzrost zysku netto.
Uzyskany zysk netto na poziomie wyŜszym od zakładanego wcześniej jest wynikiem korzystnych róŜnic kursowych,
które powstały z refinansowana kredytów DZ Bank w ING Bank Śląski oraz dywidendy wypłaconej od spółek zaleŜnych.
Na wyŜszy wynik wpływ miała równieŜ wyŜsza sprzedaŜ.- podsumował Prezes ZETKAMA S.A., Pan Leszek Jurasz.
ZETKAMA S.A. to europejski lider w produkcji wysokiej jakości armatury przemysłowej i odlewów Ŝeliwnych. Spółka oferuje ponad 2000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zawory zwrotne, kosze ssawne, osadniki-filtry, kurki kulowe. Są
one sprzedawane do ponad 50 krajów na całym świecie.
ZETKAMA S.A. wraz ze spółkami zaleŜnymi Armak Sp. z o.o., ŚRUBENA UNIA S.A, MCS Sp. z o.o. oraz ZETKAMA R&D sp. zo.o. tworzy Grupę Kapitałową ZETKAMA. W ARMAKU produkowane są zawory bezpieczeństwa, zawory zaporowe
elektromagnetyczne, płynowskazy, zasuwy z obiegiem i bez oraz zawory zwrotne; ŚRUBENA prowadzi działalność na rynku elementów złącznych (śruby, wkręty, nakrętki i nity), MCS produkuje rury do systemów wydechowych oraz komponenty metalowe
i aluminiowe głównie na potrzeby przemysłu samochodowego, natomiast ZETKAMA R&D prowadzi działalność badawczo - rozwojową. Obecnie Spółka inwestuje w nowy podmiot – Spółkę z rynku New connect - Techmadex S.A., która niebawem dołączy do
Grupy.
W kolejnych latach ZETKAMA planuje dalszą integrację podmiotów tworzących Grupę, rozszerzenie portfela produktowego, wzrost organiczny oraz przemyślane akwizycje. Pozwoli to na dywersyfikację oferowanych produktów oraz pozyskanie nowych
kontrahentów, co znajdzie bezpośrednie przełoŜenie na wzrost wartości Grupy Kapitałowej ZETKAMA.
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