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Pozytywna decyzja UOKIK:
WRA w Grupie Kapitałowej Alchemia
Specjalizującą się w produkcji rur i innych wyrobów stalowych Grupa Alchemia
otrzymała zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na
przejęcie Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem. Był to ostatni warunek
zawieszający transakcję, której wartość opiewa na 42 mln zł.

„Przejecie WRA umacnia naszą pozycję na europejskim rynku producentów rur bez
szwu” – mówi Karina Wściubiak – Hankó, prezes Alchemia S.A. „Polski koncern
rurowy, który konsekwentnie budujemy, oferuje obecnie rury w zakresach od 21,3 mm
do 508 mm i jest to najbardziej kompleksowa oferta w Polsce oraz jedna z
atrakcyjniejszych w Europie”. Kolejny podmiot w naszej grupie to takŜe zwiększenie
mocy produkcyjnych rur bez szwu do ok. 18 tys. ton miesięcznie.
Warunkową umowę przejęcia przeszło 54 tys. udziałów Walcowni Rur Andrzej Sp. z
o.o. od państwowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” Alchemia podpisała pod
koniec maja br. roku. WRA specjalizuje się w produkcji rur przewodowych, kotłowych
oraz konstrukcyjnych o mniejszych średnicach od 21,3 mm do 114,3 mm.
Konsekwentna budowa silnej grupy
Stalowa Grupa systematycznie powiększa się o kolejne podmioty z branŜy rurowej, jak
i innych produktów stalowych. W skład Grupy wchodzą obecnie: producenci rur bez
szwu: Huta Batory, WRA oraz Rurexpol odkupiony od ISD w styczniu 2011 roku,
producent prętów jakościowych obrabianych cieplnie, obręczy oraz pierścieni kutowalcowych Huta Bankowa, Kuźnia Batory, oraz Laboratorium Badań Batory, które
gwarantuje spełnianie standardów jakościowych w GK Alchemia.
W I kw. 2011 roku Grupa Kapitałowa Alchemia 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.
***

