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A K T U A L N O Ś C I
Kopex

KOPEX SA

Kolejny etap restrukturyzacji
Prawie 1,5 mln złotych rocznie zaoszczędzi
Grupa Kopex dzięki utworzeniu miasteczka przemysłowego w Tarnowskich Górach.
Od połowy roku będą w nim działały cztery
spółki: FMiU Tagor, Kopex-PBSz, ŚTW Dalbis
i Miilux Poland. To jednak niejedyne korzyści
wynikające z procesu alokacji – zapowiada
prezes Grupy Józef Wolski.

– W najbliższych tygodniach zakończymy
jedną z największych operacji restrukturyzacyjnych w Grupie Kopex – mówi Józef Wolski.
– To element programu optymalizacji majątku i restrukturyzacji organizacyjnej Grupy.
Jest niezwykle złożonym procesem, na który
składają się: restrukturyzacja poszczególnych
spółek, utworzenie nowych zakładów, wreszcie sam proces alokacji, czyli przeprowadzki
do Tarnowskich Gór ŚTW Dalbis i Kopex-PBSz – tłumaczy prezes.
Od sierpnia 2014 roku w Tarnowskich
Górach obok Tagoru działa spółka Miilux
Poland produkująca blachy trudnościeralne
i wytworzone z nich gotowe komponenty.
W ubiegłym roku zakończyła się też alokacja
spółki ŚTW Dalbis, która specjalizuje się w robotach wiertniczych o różnorodnym przeznaczeniu. W listopadzie rozpoczęto proces
przeprowadzki z Bytomia do Tarnowskich
Gór Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Alokacja bazy warsztatowo-produkcyjnej i biur
ma się zakończyć w najbliższych tygodniach.
– W Tarnowskich Górach dysponowaliśmy terenem, którego nasz Tagor nie był
w stanie w pełni wykorzystać – tłumaczy prezes Kopeksu Józef Wolski. – Dla Kopex-PBSz
i ŚTW Dalbis przeprowadzka tam oznacza
lepsze warunki lokalowe. Stwarza również
perspektywy rozbudowy zakładów, gdy zajdzie
taka potrzeba.
Poza ograniczeniem kosztów funkcjonowania spółek w obrębie Grupy, Kopex liczy
również na inne korzyści. – Utworzenie spółki
Miilux Poland dało nam dostęp do wysokiej
jakości materiałów poprawiających parametry
techniczne i żywotność naszych produktów –
mówi Józef Wolski. – Wspólny adres Tagoru
i Miilux Poland umożliwia ściślejszą kooperację obu firm. Na podobny efekt liczymy
w przypadku Kopex-PBSz i Dalbisu.

Prawie 1,5 mln złotych rocznie zaoszczędzi Grupa Kopex dzięki utworzeniu miasteczka przemysłowego w Tarnowskich Górach
Grupa Kopex już zakończyła proces
sprzedaży zwolnionej po przeprowadzce przez
ŚTW Dalbis nieruchomości w Radzionkowie, trwają negocjacje w sprawie sprzedaży

budynku biurowego Kopex-PBSz w Bytomiu.
Na sprzedaż nie jest jednak baza warsztatowa
tej spółki. Ma zostać przeznaczona pod nowe
przedsięwzięcia Grupy. – Mamy konkretne

plany związane z działalnością w zakresie infrastruktury kolejowej – zapowiada Wolski.
Szczegółów nie chce jednak ujawniać do czasu
podjęcia formalnych decyzji.
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Kopex SA – sytuacja na rynku wpływa na wyniki

Jednak są nowe kontrakty
W pierwszym kwartale Grupa Kopex wypracowała ponad 7,4 mln złotych zysku netto
przypadającego akcjonariuszom jednostki
dominującej przy przychodach przekraczających 327 mln złotych. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł ponad 46,5 mln, zysk EBIT 13,7
mln, a EBITDA ponad 48,7 mln złotych.

Pogorszenie wyników w relacji rok
do roku i kwartał do kwartału spowodowane jest drastycznym ograniczeniem inwestycji w polskich kopalniach. W ciągu roku ich
poziom zmniejszył się ogółem aż o 36 proc.
– Kopalnie zmniejszały wydatki zarówno
na roboty udostępniające, jak i na zakup maszyn i urządzeń – tłumaczy prezes Kopeksu
Józef Wolski.

– Mimo to udało się nam wypracować
w pierwszym kwartale ponad 182 mln złotych
przychodów na rynku krajowym w samym
segmencie górnictwa. To poziom zbliżony
do osiąganego w ostatnich kwartałach. By tego
dokonać, musieliśmy jednak poważnie zredukować nasze marże – dodaje.
W pierwszym kwartale Grupa Kopex wypracowała na rynkach zagranicznych przychody przekraczające 108 mln złotych. To mniej
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
– To właśnie kontrakty zagraniczne generują największe marże – mówi prezes Józef Wolski. – W nadchodzących kwartałach
liczymy na wzrost przychodów z zagranicy
związany z realizacją podpisanych ostatnio kontraktów w Rosji o łącznej wartości

ponad 113 mln złotych brutto. Sądzę również,
że w najbliższym czasie będziemy mieli dla
akcjonariuszy kolejne dobre informacje z zagranicy – zapowiada.
W pierwszym kwartale udało się utrzymać wypracowany w ostatnich dwóch latach
niski poziom zadłużenia odsetkowego netto (382 mln złotych) i kapitału obrotowego
netto (652 mln złotych). Koszty ogólnego
zarządu w pierwszym kwartale zostały zredukowane z prawie 35 do 24 mln złotych.
– Dążymy do maksymalnej redukcji kosztów funkcjonowania całej Grupy – zapewnia prezes Wolski. – Realizujemy programy
restrukturyzacyjne, upraszczamy strukturę
Grupy. W drugim kwartale skończy się proces
alokacji do Tarnowskich Gór spółki Kopex

– Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Na terenie zajmowanym wcześniej tylko przez Tagor
powstało miasteczko przemysłowe, w którym
będą działały cztery spółki – tłumaczy.
Mimo trudnej sytuacji na rynku Grupa
Kopex intensyfikuje działania prosprzedażowe. – Wzmacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych. Wielkie nadzieje wiążemy
z Chinami, Rosją i Argentyną – mówi Józef
Wolski. Podkreśla również znaczenie projektu
budowy kopalni w Przeciszowie. – Ten projekt
nabiera coraz bardziej realnych kształtów.
W tym roku chcemy wystąpić o koncesję
na eksploatację, a w przyszłym rozpocząć budowę. To strategiczny projekt dla całej Grupy
Kopex – zapewnia prezes.
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