MANGATA (MGT)

Bielsko Biała, 27.09.2016 roku.
KOMUNIKAT PRASOWY

Grupa Kapitałowa Zetkama zmieniła nazwę na MANGATA HOLDING.
Kiedyś Zetkama S.A., dziś MANGATA HOLDING S.A. Znana GRUPA Kapitałowa z branży metalowej zmieniła
nazwę. HOLDING skupiający obecnie 12 podmiotów będzie realizował funkcje korporacyjne w stosunku do
podmiotów zależnych. W perspektywie przewiduje kolejne akwizycyjne.
Zakończył się proces reorganizacji spółki ZETKAMA, w wyniku którego działalność produkcyjna armatury i odlewów
została przeniesiona do ZETKAMA sp. z o.o. ZETKAMA S.A. pozostała podmiotem zarządzającym w Grupie
Kapitałowej i zmieniła nazwę na MANGATA HOLDING S.A. Siedziba spółki znajduje się w Bielsku - Białej.
MANGATA w języku szwedzkim oznacza odbicie księżyca na powierzchni wody przypominające drogę wyznaczoną
przez światło w mroku. Misją MANGATA HOLDING jest budowanie lepszej przyszłości, zapewnienie inwestorom
stabilnych zysków i satysfakcjonująca dla obu stron współpraca z partnerami. MANGATA jest tam, gdzie potrzeba
solidnego inwestora i odpowiedzialnego partnera. Zarządzający wykraczają poza utarte szlaki i wyznaczają nowe
standardy biznesu. Kreują spółkę transparentną, zrównoważoną i nowatorską, która zapewni satysfakcjonującą stopę
zwrotu inwestorom.
Zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy spółki, aby odłączyć producenta armatury o ugruntowanej pozycji na
świecie od podmiotu zarządzającego grupą kapitałową w szerokorozumianej branży metalowej. Uznaliśmy, że
z uwagi na prowadzone projekty nowa struktura holdingowa nada przejrzystości prowadzonemu biznesowi.
Powiedział Prezes Grupy - Leszek Jurasz
Grupa skupia podmioty głównie zlokalizowane w południowej Polsce. Działa w 4 segmentach operacyjnych: automotive
- segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów; automatyki przemysłowej i armatury; elementów złącznych
oraz pozostałej działalności pozaprodukcyjnej. Siedziba spółki zarządzającej w Bielsku - Białej stanowi dogodną
lokalizację, umożliwiającą kontakt ze wszystkimi spółkami Grupy, a jednocześnie jest bardziej dostępna komunikacyjnie
dla inwestorów.
Dziś MANGATA to silna Grupa w przemyśle metalowym. Odzwierciedlaniem wykonanej pracy i osiągniętej pozycji są
wyniki finansowe i wzrost wartości Grupy w ostatnich latach. Grupa osiąga przychody na poziomie 600 mln. zł
Kapitalizacja podmiotu wzrosła z 33 mln zł w 2005 roku do poziomu 850 mln zł obecnie. Przez kilkanaście lat
obecności na GPW producent armatury i odlewów, znany eksporter pozyskał i zainwestował środki na własny rozwój,
następne stworzył Grupę powiązanych kapitałowo podmiotów, które wykorzystały posiadany potencjał aby stworzyć
własne struktury holdingu przemysłowego. Grupa dziś, to podmiot skutecznie zarządzany, który konsekwentnie buduje
swoją pozycję, transparentna Spółka giełdowa, która regularnie prezentuje prognozy finansowe i spotyka się z
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inwestorami. Spółką od 16 lat zarządza Leszek Jurasz, dziś Prezes MANGATA HOLDING S.A., który podkreśla że
Grupa posiada jeszcze spory potencjał rozwoju.

MANGATA posiada szerokie kompetencje do prowadzenia biznesu. Nasz Holding przemysłowy oparty jest na
wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanego zespołu managerów, inżynierów i finansistów. Nieustannie
doskonalimy własne kompetencje, dołączając nowe podmioty do Grupy, wykorzystujemy synergię
i wprowadzamy własną kulturę zarządzania. Stale poszukujemy nowych ciekawych inwestycji i zapraszamy do
kontaktu wszystkich zainteresowanych współpracą. Podsumował Prezes - Leszek Jurasz
MANGATA HOLDING struktura:

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), automatyki przemysłowej i armatury (Zetkama, Armak, Zetkama R&D, Techmadex), elementów złącznych (Śrubena) oraz
działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości, Siskin 5, Siskin 5 SKA).
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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