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Alchemia kupuje WRA
Specjalizująca się w produkcji rur i innych wyrobów stalowych Grupa Alchemia
po kilku latach starań, podpisała warunkową umowę przejęcia za 42 mln zł
przeszło 54 tys. udziałów Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. od państwowego
Towarzystwa Finansowego „Silesia”. To juŜ drugi zakup spółki przez Alchemię w
ostatnich miesiącach. Stalowa Grupa na początku stycznia bieŜącego roku
powiększyła się o Rurexpol, odkupiony od ISD.
„ O WRA staraliśmy się bardzo długo. Składaliśmy kilka ofert, przeprowadziliśmy wiele
rozmów z właścicielem. Przejęcie WRA to sukces. Dzięki tej transakcji polski koncern
rurowy o paneuroejskim znaczeniu jest juŜ faktem – mówi Karina Wściubiak – Hankó,
prezes Alchemia S.A. „Przejęcie kolejnego producenta rur pozwala nam na
przedstawienie najbardziej kompleksowej na polskim rynku oferty stalowych rur bez
szwu. A tym samym znacząco zwiększyć udział Alchemii na tym rynku ” – mówi Prezes
Zarządu, Karina Wściubiak - Hankó.
WRA specjalizuje się produkcji rur przewodowych, kotłowych oraz konstrukcyjnych o
mniejszych średnicach.
Z transakcji zadowolony jest równieŜ Wojciech Bańkowski, prezes TF „Silesia”.
– Od momentu, gdy zacząłem zarządzać TF Silesia, miałem za zadanie realizację
konsekwentnej polityki wycofywania się z segmentu rurowego. Alchemia od początku
wykazywała zainteresowanie naszym podmiotem z tego segmentu, ale rozmowy
toczyły się wielokrotnie i nie przynosiły zakładanego rezultatu. Tym bardziej cieszę się,
Ŝe moŜemy finalizować sprzedaŜ WRA – mówi W. Bańkowski. – Wybrany przez nas
inwestor gwarantuje WRA rozwój, tym bardziej Ŝe oferta produktowa tego zakładu
będzie rozszerzała obecny asortyment rurowy Alchemii. Cieszę się teŜ, Ŝe spółka trafia
w ręce polskiego inwestora. To nasz wspólny sukces, który łączy konsekwencje
działania oraz twarde biznesowe przesłanki. – dodaje W. Bańkowski.

Transakcja zawarta pomiędzy Alchemią a TF „Silesia” jest obwarowana kilkoma
warunkami zawieszającymi, standardowymi dla tego typu umów. Są to m.in. zgoda
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy zgód korporacyjnych Alchemii
i TFS „Silesia”.
Przejęcia dają wymierne efekty
Grupa Alchemia od kilku lat systematycznie powiększa się o kolejne podmioty
działające w branŜy produkcji rur i innych produktów stalowych. Obecnie kontroluje
takie podmioty jak producent rur bez szwu Huta Batory, producent prętów okrągłych,
obręczy oraz pierścieni kuto-walcowych Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Rurexpol oraz
Laboratorium Badań Batory.

Dzięki włączeniu wymienionych podmiotów w jedną grupę, moŜliwe jest
wygenerowanie oszczędności i przeprowadzenie procesu optymalizacji produkcji.
Efekty tych działań są widoczne w ostatnio zaprezentowanych wynikach finansowych
Alchemii za I kw. bieŜącego roku. Był on niezwykle udany Grupa powiększona o spółkę
Rurexpol uzyskała 264,2 mln zł przychodów ze sprzedaŜy, co oznacza wzrost o ponad
94% w porównaniu do analogicznego okresu 2010r. Zysk netto po trzech miesiącach
2011 wyniósł do 15,5 mln zł.
***
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.
***

