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KOMUNIKAT PRASOWY

MANGATA HOLDING S.A. prezentuje wyniki za 2017 rok.

Grupa MANGATA zakończyła rok 2017 dobrymi wynikami, osiągnęła przychody w wysokości 617 482 tys. PLN i
jest to wynik o 9% lepszy w stosunku do roku 2016 (568 251 tys. PLN).

Wynik EBITDA Grupy za rok 2017 wyniósł 82 746 tys. PLN. Zysk netto za rok 2017 wyniósł 41 078 tys. PLN. Rentowność
mierzona wskaźnikiem EBITDA została osiągnięta na poziomie 13,4%, a rentowność netto na poziomie 6,7%.
Satysfakcjonujący i stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotował segment automotive, gdzie dzięki realizacji
nowych projektów i sprzyjającej koniunkturze dobrze wykorzystaliśmy potencjał rynkowy. Sprzedaż tego segmentu
wzrosła o 15% i na koniec roku 2017 stanowiła 54% udziału w sprzedaży ogółem Grupy (udział segmentu w sprzedaży
Grupy w roku 2016 wynosił 50%).
W minionym roku miała miejsce istotna zmiana w akcjonariacie, dotychczasowy większościowy właściciel dokonał
konsolidacji pakietu akcji Mangata Holding S.A., koncentrując akcje w jednym podmiocie - Capital MBO spółka akcyjna
sp.k. która stała się posiadaczem 66% akcji spółki. Właściciele podtrzymali zamiar długoterminowej inwestycji. W 2017
roku przeprowadzone zostały dalsze reorganizacje w ramach holdingu. W połowie roku sfinalizowany został proces
połącznia

dwóch

podmiotów

z

segmentu

produkcji

armatury

ZETKAMA

sp. z o.o. i Armak S.A. w wyniku czego skoncentrowana została działalność zarządzania w jednym podmiocie
gospodarczym z utrzymaniem dwóch lokalizacji produkcyjnych (ZETKAMA sp. z o.o.). W ramach reorganizacji
połączonych spółek osiągane są synergie między innymi w obszarze zarządzania, produkcji i sprzedaży. Na początku
2017 roku w wyniku połącznia spółek z obszaru działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o. oraz
Siskin 5 Sp. z o.o S.K.A.) powstał jeden podmiot (Zetkama Nieruchomości sp. z o.o.), zajmujący się obsługa majątku
nieprodukcyjnego w zakresie sprzedaż nieruchomości oraz wynajmu powierzchni produkcyjnych, magazynowych i
biurowych.
W roku 2017 Grupa zrealizowała inwestycje na poziomie 64 mln PLN. Dotyczyły one inwestycji
o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym oraz zakupu nowych centrów obróbczych, nowego pieca do obróbki
na ciepło (Śrubena Unia) oraz linii produkcyjnych dla klientów z branży automotive. W latach 2016-2017 poniesiono
również nakłady związane z wprowadzeniem nowoczesnych systemów ERP.
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Tabela 1. Skonsolidowane wyniki finansowe grupy MANGATA za rok 2017
01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) netto

617 482
131 493
55 868
48 891
41 078
41 078

568 251
132 635
56 459
55 247
45 007
45 007

Rozpoczęliśmy rok 2018, w którym zamierzamy kontynuować rozwój silnego Holdingu przemysłowego, będzie to
rok kolejnych wyzwań i nowych projektów. – Podsumował Prezes Zarządu Leszek Jurasz

W 2018 roku naszym celem będzie dalszy rozwój holdingu. Wzrost wartości Grupy będzie następował poprzez rozwój
organiczny z wykorzystaniem istniejącego potencjału produkcyjnego spółek, dodatkowe projekty rozwojowe
szczególnie w segmencie automotive, integrację podmiotów tworzących Grupę oraz akwizycje. Na rok 2018 Spółki
Grupy zaplanowały inwestycje na poziomie 75 mln PLN. Kluczowe kierunki inwestycje zakładają automatyzację i
robotyzację linii produkcyjnych, rozbudowę potencjału działu R&D, ciągłą optymalizację procesów produkcyjnych,
wzrost jakości oferowanych wyrobów.

MANGATA HOLDING S.A. podmiot notowany na GPW w Warszawie. Tworzy Holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w 4
podstawowych segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: MCS, Kuźnia oraz Masterform), armatury i
automatyki przemysłowej (Zetkama, Techmadex, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości).
W najbliższych latach Spółka 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 przełożenie na wzrost
wartości MANGATA HOLDNIG S.A.
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