Informacja prasowa

Grodzisk Mazowiecki, 10 grudnia 2013

Spółka Elemental Holding Perłą Polskiej Gospodarki
Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branŜy recyklingu i obrotu
surowcami wtórnymi – uzyskała tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły DuŜe w ramach XI
edycji ogólnopolskiego rankingu zorganizowanego przez redakcję „Polish Market”. Konkurs ma na celu
wyróŜnienie najbardziej efektywnych i najlepiej zapowiadających się przedsiębiorstw w Polsce.
Wręczenie certyfikatów miało miejsce w dniu 3 grudnia podczas uroczystej Gali Laureatów na Zamku
Królewskim w Warszawie. Patronat nad Galą objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz
Piechociński oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.
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Europejskiej wynosi około 137 miliardów
euro. Ponadto szacuje się, Ŝe sam rynek zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE generuje
roczne obroty o wysokości około 2 miliardów euro. Regularnie inwestujemy w rozwój organiczny i dokładamy
wszelkich starań, aby zapewnić stały rozwój i zyskowność naszej firmy. Staramy się konsekwentnie
umacniać pozycje spółki zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą. Przyczyniamy się równocześnie do
zauwaŜalnego rozwoju branŜy obrotu i odzysku surowców wtórnych, a takŜe do podwyŜszania wskaźników
zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce” – mówi Jarosław Michalik, członek
zarządu Elemental Holding SA.
Ranking Perły Polskiej Gospodarki jest organizowany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk i miesięcznik gospodarczy Polish Market. Co roku przyznawane są nagrody dla największych,
najbardziej dynamicznych i efektywnych polskich przedsiębiorstw w dwóch kategoriach: spółki o
przychodach ponad 1 mld zł (Perły Wielkie) oraz pozostałe firmy, których przychody przekraczają 100 mln zł
(Perły DuŜe). W tym roku uroczystość uświetnili swymi występami: Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
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Poznaniu pod dyrekcją Beaty Bielskiej, Zespól Wokalny Partita oraz laureaci Festiwalu Piosenki MłodzieŜy
Niepełnosprawnej, których wspiera „Polish Market”.
W dniu 6 grudnia Elemental Holding dokonał przydziału akcji w pierwszej ofercie publicznej. Przydzielono
wszystkie oferowane akcje, w tym w transzy Inwestorów Indywidualnych 4.900.000 akcji a w transzy
Inwestorów Instytucjonalnych 19.600.000 akcji. Wartość oferty wyniosła 61,25 mln zł. Średnia stopa redukcji
złoŜonych zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 68,16%. Przeniesienie notowań na
rynek regulowany GPW jest planowane na 18 grudnia 2013 roku.
W ramach realizacji strategii – która zakłada rozwój sprzedaŜy zagranicznej – Elemental Holding podpisał list
intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na
litewskim rynku przetwórstwa zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To juŜ
kolejny – po niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w
Niemczech – krok umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na nowych rynkach.
Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, o
blisko 64% niŜ w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała
przychody w kwocie 619,35 mln zł.
W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013.
Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31
mln zł.
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu surowcami
wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za
pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim
oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę
tworzą obecnie trzy spółki: Syntom, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•

Syntom – domeną spółki jest recykling metali nieŜelaznych. Firma zapewnia równieŜ kompleksowe
rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych.
Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych,
kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.syntom.pl

•

Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz
elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje waŜenie, załadunek,
transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zuŜytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz metali Ŝelaznych i nieŜelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl

•

Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego
przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych,
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jak równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton
– co oznacza, Ŝe Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w
tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje
przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
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