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Grodzisk Mazowiecki, 30 listopada 2015

Elemental Holding z nagrodą Polish Business Awards
Elemental Holding SA – europejski lider w recyklingu metali nieżelaznych – otrzymała
nagrodę Polish Business Awards w kategorii transakcja roku. Konkurs ma na celu
wyróżnienie najbardziej efektywnych i najlepiej zapowiadających się polskich
przedsiębiorstw działających na Litwie. Wręczenie certyfikatów miało miejsce 23
listopada podczas uroczystej gali w Wilnie. Organizatorem konkursu jest Wydział
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.
W 2014 roku Elemental Holding przejął EMP Recycling – lidera litewskiego rynku
przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz katalizatorów
samochodowych. Spółka posiada zakład oraz linie produkcyjne do przetwarzania
katalizatorów, lodówek, kabli, zużytej elektroniki oraz laboratorium do analiz próbek.
„To dla nas ogromny zaszczyt znaleźć się
w gronie najbardziej dynamicznych i
efektywnych polskich przedsiębiorstw
inwestujących na Litwie. Cieszymy się, że
rynek recyklingu, jak i spółki na nim
działające są zauważalne i doceniane.
Regularnie inwestujemy w rozwój
technologiczny
i
organiczny,
dokładamy też wszelkich starań, aby
zapewnić stały rozwój i zyskowność
naszej firmy. Staramy się konsekwentnie
umacniać pozycje spółki zarówno na
rodzimym rynku, jak i za granicą – kluczowym jest dla nas region Europy Środkowej i
Wschodniej. Przyczyniamy się równocześnie do zauważalnego rozwoju branży obrotu i odzysku
surowców wtórnych, a także do podwyższania wskaźników zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie tylko w Polsce, ale również za granicą” – mówi Jarosław
Michalik, wiceprezes zarządu Elemental Holding SA.
Tegoroczna – czwarta edycja – konkursu Polish Business Awards ma na celu nagrodzenie
przedsiębiorców z Polski i Litwy, którzy przyczyniają się do wzmacniania wzajemnych
kontaktów gospodarczych. Za wybór laureatów odpowiedzialne jest międzynarodowe
jury – reprezentujące biznes z Polski i Litwy. Do udziału w konkursie zgłoszono 23 firmy w
pięciu kategoriach.
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W 2015 roku Elemental Holding poinformował o przejęciu dwóch spółek, umacniając
tym samym kompetencje w obszarze recyklingu i poszerzając zakres działania w
Europie i na świecie:
• Polskiej firmy PGM Group wiodącego podmiotu w branży recyklingu zużytych
katalizatorów samochodowych w Polsce
• Tureckiej spółki Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd.
Sti., działającej w sektorze metali szlachetnych nie tylko w Turcji, ale także w Europie,
szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach
sąsiadujących (marzec 2015).
W lipcu 2015 roku Elemental Holding podpisał z większościowym wspólnikiem
Gorenje Surovina umowę nabycia udziałów stanowiących 69,32% kapitału spółki.
Obecnie trwają działania, których celem jest spełnienie kolejnych warunków zawieszających
umowę. Będzie to jak dotychczas największa w historii transakcja zakupu słoweńskiej spółki
przez polski kapitał. Surovina prowadzi działalność na obszarze Słowenii, Chorwacji, Serbii
i Bośni i jest jednym z wiodących podmiotów na tych rynkach.
We wrześniu 2015 roku Elemental Holding przydzielił maksymalną liczbę 12 mln akcji serii
P w ramach subskrypcji prywatnej. Cena za akcję wyniosła 4,5 zł, a spółka pozyskał 54
mln zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii oraz rozwój Grupy – oparty z
jednej strony na powiększeniu możliwości technologicznych parku maszynowego spółek
zarówno pod względem ilości przetwarzania, jak i jakości procesu recyklingu, a z drugiej – na
zachowaniu zdolności akwizycyjnych kolejnych podmiotów będących w obszarze
zainteresowania Elemental Holding.
Plan inwestycyjny będzie rozłożony na trzy lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy
etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on
budowę linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz drukowanych.
Koszt drugiego etapu, który ma się zakończyć w 2018 roku, wyniesie ok. 20 mln euro.
Polega on na zachowaniu zdolności akwizycyjnych Grupy.
W ramach realizacji strategii rozwoju Elemental Holding podpisał we wrześniu 2015
porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation
przewidujące wymianę know–how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych
katalizatorów samochodowych (Spent Automotive Catalysts). Porozumienie zawarte na okres
dwóch lat zakłada podpisanie umowy o współpracy, co umożliwi spółce dalszy rozwój,
zwiększenie możliwości technologicznych oraz budowę kompetencji w zaawansowanych
technologiach odzysku, pozwalających na uzyskiwanie wysokich marż.
Elemental Holding po trzech kwartałach 2015 roku wypracował skonsolidowane
przychody ze sprzedaży na poziomie 695,13 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 25% rok
do roku. EBIDTA na koniec III kwartału wyniosła 46,39 mln zł, czyli blisko 42% więcej niż w
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analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka po 9 miesiącach 2015 roku osiągnęła
narastający zysk netto w wysokości 36,34 mln zł, czyli o blisko 39,5% więcej niż w roku
ubiegłym.
Elemental Holding to lider w Polsce i jeden z wiodących graczy w Europie w zakresie
recyklingu i e-recyklingu. Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding
SA metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych w 2014 roku przekroczył 120.000
ton – daje to grupie pozycje lidera w tym segmencie na rynku krajowym, będąc również
liczącym się podmiotem na rynkach CEE.
Informacje ogólne o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i
obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie
całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyklingu oraz szerokiej sieci
punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a
także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu.
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Elemental pozwala na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz zużytych katalizatorów.

www.metalholding.sk

Evciler MDST (Turcja) - Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade Limited Company
działa w sektorze metali szlachetnych. Podstawowym obszarem działalności firmy jest zbieranie, demontaż i
pośrednictwo w recy
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ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach

sąsiadujących.

www.evcilerkimya.com

Każda ze spółek samodzielnie jest w stanie świadczyć usługę
podmiotów,

które w

swoim

cyklu

produkcyjnym

TWM (Total Waste Management), szczególnie dla

wytwarzają

duże ilości

odpadów

metalowych,

ale również

odpady innego typu tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne.
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