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Alchemia na międzynarodowych targach SteelMET
18-20 października 2011
Grupa Kapitałowa Alchemia SA zaprezentuje podczas Międzynarodowych Targów Stali,
Metali NieŜelaznych, Technologii i Produktów SteelMET w Sosnowcu produkty spółek
wchodzących w skład holdingu: Huty Batory, Huty Bankowej, Rurexpolu oraz Walcowni
Rur Andrzej. Targi odbędą się w dniach 18-20 października 2011 r.
To jedyne w Polsce specjalistyczne wydarzenie targowe, które w całości poświęcone jest
hutnictwu stali i metali nieŜelaznych, ofercie producentów i dystrybutorów blach, prętów i rur,
oraz najnowszym technologiom w przemyśle hutniczym. Zeszłoroczna edycja targów SteelMet
zgromadziła ponad 6 tysięcy specjalistów reprezentujących branŜę hutniczą w Polsce i
zagranicą.
Targom towarzyszą unikalne wydarzenia branŜowe, wśród których ogromnym
zainteresowaniem cieszy się największa w Polsce całodzienna konferencja poświęcona branŜy
stalowej pt. "Rynek stali w Europie Środkowo-Wschodniej" organizowana przez Polską Unię
Dystrybutorów Stali. W tym roku swoją premierę będą miały Salon Polskich Hut Stali i
Międzynarodowy Salon Recyklingu Metali InterSCRAP 2011.
Grupa Kapitałowa Alchemia SA, która sukcesywnie umacnia swoją pozycję jako Polskiego
Koncernu Rurowego, zaprezentuje podczas targów SteelMET ofertę rur bez szwu obejmującą
zakres rur o średnicach od 21 do 508mm, jak i wyrobów długich, pierścieni i obręczy.
Huta Batory, Walcowania Rur Andrzej i Rurexpol są członkami holdingu o
komplementarnej ofercie w zakresie rur bez szwu. Produkują najwyŜszej jakości rury stalowe
bez szwu, w tym: rury wiertnicze okładzinowe, przewodowe do transportu ropy i gazu,
przeznaczone do wykonywania złączek, kotłowe, stopowe dla sektora energetycznego, na
cylindry hydrauliczne oraz na części maszyn.
Huta Bankowa specjalizuje się w produkcji specjalistycznych wyrobów stalowych m.in.:
obręczy kolejowych niezbędnych do szynowych zestawów kołowych pociągów i tramwajów,
pierścieni kuto-walcowanych, prętów okrągłych: 90–250mm dla branŜy maszynowej, automotive
oraz budownictwa, kątowników równoramiennych oraz kształtowników łebkowych do budowy
statków.
Grupę Alchemia na targach będzie reprezentował Jacek Kozołup, Dyrektor Handlowy
oraz Andrzej Kuszell Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy Huty Bankowa.
Stoisko Grupy Alchemia będzie zlokalizowane w specjalnym sektorze – Salonie
Polskich Hut Stali. Salon PHS to innowacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest
pokazanie potencjału przemysłu hutniczego oraz ukazanie perspektyw i wyzwań, które
stoją przed producentami stali.
Nr stoiska: 219/ 222
Adres: Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec
Godziny otwarcia stoiska: 18-19 października: 9-16, 20.10 października: 9-15
Zapraszamy!

***
Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA z zaleŜnymi od niej podmiotami: Huta Batory,
Rurexpol, Walcownia Rur Andrzej, 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.

