
 

      
 
 

 
       Informacja prasowa 5.05.2011r. 
 

 
Grupa Kapitałowa Alchemia: 

Skokowy wzrost zysku po I kwartale 2011r.  
 

 
Pierwszy kwartał 2011r. był niezwykle udany dla sta lowej Grupy Kapitałowej 
Alchemia. Grupa powi ększona o spółk ę Rurexpol uzyskała 264,2 mln zł 
przychodów ze sprzeda Ŝy, co oznacza wzrost o ponad 94% w porównaniu do 
analogicznego okresu 2010r. Zysk netto po trzech mi esiącach 2011 urósł do  
15,5 mln zł.  
 
 
„Wyraźna poprawa wyników to z jednej strony utrzymujący się wzrost popytu na 
wyroby spółek z Grupy, z drugiej zaś poprawa efektywności operacyjnej” – mówi 
Karina Wściubiak-Hankó, prezes Zarządu Alchemia S.A. 
 
„Pierwszym efektem konsolidacji producentów stalowych rur bez szwu pod szyldem 
Alchemii jest optymalizacja produkcji” – dodaje. 
 
W wyniku przejęcia przez Alchemię m.in. zarządzania zamówieniami obu zakładów 
rurowych efektywność produkcji w Hucie Batory zwiększyła się średnio o 12%, zaś w 
Rurexpolu o ok. 10% (luty/marzec br.). 
 
Przychody ze sprzedaŜy całej Grupy Kapitałowej w I kwartale 2011r. wyniosły 264,2 
mln zł, w porównaniu do 136 mln zł z analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z 
działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie ponad 21 mln zł, w porównaniu do 1,2 
mln zł w I kw. 2010r.  
 
 

 
I kwartał 2011 Grupie Kapitałowej Alchemia  

 
 
DYWIZJA RUROWA - SYNERGIE 

 
Rozpoczęta 5 stycznia 2011 roku konsolidacja grupy handlowej w obszarze sprzedaŜy rur 
bezszwowych w strukturach Alchemii, na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy 2011 
roku przyniosła zdecydowany efekt synergiczny. Przyczyniła się do efektywniejszego 
wykorzystania portfolio  klientów obu zakładów, zwłaszcza w sprzedaŜy eksportowej m.in. na 
rynek niemiecki, włoski czy hiszpański. Połączenie obu zakładów przyniosło takŜe korzyści 
operacyjne: m.in. spadek kosztów produkcji, korzyści skali, integrację techniczną.  
Uzyskanie moŜliwości alternatywnego lokowania w Hucie Batory bądź w Rurexpolu zakresu 
wymiarowego rur wspólnych dla obu walcowni - od 219 do 273mm pozwala na znaczące 
zwiększenie opłacalności produkcji i większą optymalizację wielkości wytwórczej.  

Wzmocnienie pozycji rynkowej w wyniku wprowadzenia jednolitej polityki handlowej oraz 
poprzez pozyskanie nowych klientów pozwoliły  w omawianym okresie na 90% wykorzystanie 
mocy produkcyjnych zakładów w Chorzowie oraz Częstochowie.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Niewątpliwym elementem wspomagającym przedsięwzięcie wyodrębnienia i łączenia struktur 
handlowych była koniunktura rynkowa, która utrzymywała się przez pierwsze dwa miesiące 
bieŜącego roku. Kolejny miesiąc – marzec charakteryzował się pewną stagnacją.  

W I kw. 2011r. największy popyt spółki z dywizji rurowej odnotowały na rury konstrukcyjne (42% 
sprzedaŜy całkowitej Rurexpolu oraz 28% Huty Batory) i rury przewodowe - 30% sprzedaŜy 
całkowitej w Rurexpolu oraz 39% Huty Batory.  

Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej poprzez moŜliwość zaoferowania rozszerzonego i 
komplementarnego zakresu rur bezszwowych przełoŜyło się na pozyskanie nowych klientów z 
rynku niemieckiego, ale równieŜ na zwielokrotnienie wolumenów zamawianych przez 
tamtejszych hurtowników.  

 
 
Huta Bankowa,  kolejna firma z Grupy Alchemia posiada w Polsce ugruntowaną 

pozycję rynkową, dzięki której nieustannie uczestniczy praktycznie we wszystkich przetargach 
ogłaszanych na dostawy pierścieni i obręczy.  
Pierwszy kwartał 2011 roku był dla spółki korzystny zarówno pod względem przychodów ze 
sprzedaŜy jak i uzyskanego wyniku. Średnia cena sprzedawanych wyrobów wzrosła o 2,7% w  
porównaniu do IV kwartału 2010r. 
Posiadany portfel zamówień w pełni zabezpieczał realizację załoŜeń spółki w zakresie 
wolumenu sprzedaŜy w tym okresie. W I kwartale 2011 zarówno pod względem ilościowym (o 
3,5%), jak i wartościowym (o 6,9%) biznesplan został przekroczony.  
W I kwartale br. popyt na wytwarzane w hucie pręty okrągłe i pręty okrągłe ulepszane cieplnie 
pozostawał na stabilnym, wysokim poziomie.  
Dla przewaŜającej większości wyrobów udało się powrócić do satysfakcjonujących cen.  
Huta Bankowa kontynuuje z sukcesem rozpoczętą na rynkach wschodnich współpracę: 
faktyczne zamówienia na obręcze są zgodne z deklarowanymi. Spółka nadal obserwuje wzrost 
popytu na produkty walcowane i kuto-walcowane, choć w nieco większym stopniu na rynkach 
eksportowych. Wśród klientów – zarówno firm handlowych, jak i produkcyjnych panuje 
przekonanie, Ŝe rok 2011 będzie rokiem stopniowego wzrostu wolumenu sprzedaŜy oraz cen.  
 
SprzedaŜ eksportowa Huty Bankowa w I kw. br. stanowiła 55,88% sprzedaŜy ogółem. Najwięcej 
wyrobów długich trafiło tradycyjnie na rynek niemiecki austriacki, czeski, chorwacki oraz 
skandynawski; obręczy na rynek ukraiński, rumuński oraz niemiecki, zaś pierścieni m.in. do 
Hiszpanii oraz krajów Beneluksu.  
 

 
Kolejną spółką z Grupy Alchemia jest Kuźnia Batory.  
 
Pierwszy kwartał 2011r. charakteryzował się oŜywieniem na rynku - zwiększonym 
zapotrzebowaniem na odkuwki i pręty z zakresu produkcji Kuźni. 
W lutym i marcu br. dzięki duŜej liczbie zamówień znacznie zwiększono produkcję oraz 
sprzedaŜ. Wymierne efekty przyniosła zmiana strategii: Kuźnia stopniowo zmienia asortyment 
na bardziej przetworzony (m.in. odkuwki), na których spółka osiąga większe marŜe. Głównym 
czynnikiem mającym wpływ na poprawę wyników jest takŜe zwiększenie popytu na stal kutą. 
 
W I kwartale br. w wyniku wzrostu zapotrzebowania na przetop wlewków, większą 
intensywność prac odnotował jedyny tego rodzaju w Polsce - Oddział ElektroŜuŜlowej Rafinacji 
Stali. 
 
W dwóch pierwszych miesiącach 2011r. Spółka praktycznie wykorzystywała w 100% moce 
produkcyjne – zwiększając udział odkuwek kształtowych i pręty skórowanych w sprzedaŜy 
całkowitej. W omawianym okresie pojawiło się duŜe zapotrzebowanie na osie kolejowe, których 
Kuźnia Batory jest czołowym producentem w Polsce. 
 
 
 
 



 

 
  
 
 

************************************************************************************************** 

 
Grupa Kapitałowa Alchemia SA  to: giełdowa spółka Alchemia SA z zaleŜnymi od niej 

podmiotami: Huta Batory, Rurexpol, Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. 
Alchemia SA koncentruje się na budowie krajowej grupy producentów rur stalowych oraz innych 
specjalistycznych produktów stalowych, a takŜe samodzielnie prowadzi działalność handlową w 
tym segmencie.  

 
Huta Batory  produkuje wlewki stalowe i rury bez szwu. Wlewki to półprodukt, uzyskany z 

przetopu złomu, wykorzystywany dalej do przerobu na produkty końcowe m.in. rury, pręty, 
odkuwki, blachy, z których wykonywane są konstrukcje stalowe, kotły energetyczne, rurociągi 
wysokiego ciśnienia czy zbiorniki na substancje chemiczne. Rury bez szwu produkowane w 
Hucie Batory (zakres od 219 mm do 508 mm) znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle 
wydobywczym (ropy naftowej i gazu), w instalacjach chemicznych (m.in. w ZA Tarnów, ZCh 
Police), w elektrowniach i elektrociepłowniach, w stacjach i sieciach przesyłowych ropy naftowej  
i gazu oraz do wytwarzania cylindrów hydraulicznych. Rury bez szwu mają teŜ zastosowanie w 
konstrukcji obiektów, np. stadionów (rury z Chorzowa posłuŜyły m.in. do budowy stadionu w 
Dortmundzie), hal, czy hoteli. 

Rurexpol  - producent rur bez szwu o mniejszych średnicach: od 121mm do 273mm, 
które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle naftowym oraz do przesyłu gazu w trakcie 
wierceń poszukiwawczych nafty i gazu, jak równieŜ samego ich transportu. W Rurexpolu 
powstają takŜe rury stopowe dla energetyki i rury konstrukcyjne do dalszej obróbki 
mechanicznej m.in. do siłowników hydraulicznych i elementów konstrukcji hal. 

Huta Bankowa  to jedyny w Polsce producent prętów okrągłych o średnicy powyŜej 150 
mm, obręczy oraz pierścieni kuto-walcowych, kształtowników łebkowych czy kątownika 
równoramiennego 200x200. Oferuje równieŜ szeroki zakres walcowanych kęsów i kęsisk do 
kucia. Wytwarzane przez nią obręcze sprzedawane są aktualnie na rynku polskim oraz głównie 
do krajów: Europy Środkowej i Wschodniej (Węgry, Litwa, Rumunia) oraz do krajów azjatyckich 
i afrykańskich.  

 
Kuźnia Batory  od początków swojego istnienia zajmowała się przetwórstwem stali 

wysokostopowych i specjalnych. Obecnie wykonuje takŜe wyroby kute. Wykorzystuje do tego 
ponad 100 gatunków stali począwszy od gatunków konstrukcyjnych węglowych i stopowych, 
przez stal narzędziową po nierdzewną. Kuźnia Batory jako jedyna w Polsce dysponuje bardzo 
nowoczesną prasą do kucia swobodnego o nacisku 20 MN oraz oddziałem Kowarek – do kucia 
prętów. Produkuje odkuwki dla branŜy energetycznej dla takich firm jak Alstom, Rafako, PGE. 
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