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Rekordowy rok Konsorcjum Stali
Konsorcjum Stali – jedna z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów
hutniczych w Polsce – zanotowało w ub.r. rekordowe wyniki. Skonsolidowane przychody
ze sprzedaży wyniosły przeszło 1,45 mld zł, zysk operacyjny 39,05 mln zł a zysk netto 25,76
mln zł, było to więcej o odpowiednio 28,8 proc., 12,6 proc. i 1,2 proc. niż w roku 2010.
Spółka chce podzielić się swoim sukcesem z akcjonariuszami i zamierza wypłacić 2 zł
dywidendy na akcję.
- Rok 2011 był dla Konsorcjum Stali bardzo udany i rekordowy jeśli chodzi o uzyskane wyniki
finansowe. Przez cały rok utrzymywał się wysoki popyt na stal budowlaną spowodowany
dużą liczbą realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, mieliśmy też dużo zamówień na
wyroby płaskie i kształtowniki. Sądzę, że 2012 r. nie powinien być gorszy. Jestem optymistą i
nie podzielam opinii, że po Euro2012 nie będzie w Polsce nic do roboty, rynek stali w naszym
kraju może według analityków rosnąć systematycznie o 6-10 proc. rocznie - mówi Robert
Wojdyna, Prezes Konsorcjum Stali.
Konsorcjum Stali nadal dynamicznie się rozwija, tylko w ub.r. firma zainwestowała przeszło
40 mln zł. Otworzyła trzy nowe odziały handlowe, a w kwietniu br. nowoczesne centrum
serwisowe w Krakowie z jedną z najnowocześniejszych linią do cięcia wzdłużnego w tej części
Europy.
W 2011 r. spółka sprzedała 627 tys. ton wyrobów stalowych, czyli o 12 proc. więcej niż rok
temu.
Nasze nowoczesne centrum serwisowe pozwoli nam na poszerzenie grup odbiorców o branże
nie związane z budownictwem tj. branża AGD, meblarska czy motoryzacyjna oraz na
zwiększenie sprzedaży wyrobów przetworzonych, charakteryzujących się wyższymi marżami.
Docelowo chcemy w nowym centrum przetwarzać ok. 5 tys. ton wyrobów płaskich
miesięcznie – powiedział Robert Wojdyna, Prezes Konsorcjum Stali.

O firmie:
Konsorcjum Stali S.A. jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z
największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Sieć
produkcyjno-handlowa Spółki składa się z 14 oddziałów handlowych (dwa w Warszawie www.konsorcjumstali.com.pl
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Ursus i Bielany, w Białymstoku, Chojnicach, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Radomiu,
Rzeszowie, Wrocławiu, Zawierciu oraz w Zielonce i Markach koło Warszawy), 4 zakładów
produkcji zbrojeń budowlanych (dwa w Warszawie – Ursus i Bielany, w Poznaniu i we
Wrocławiu), a także dwóch zakładów konstrukcji stalowych (Warszawa Rembertów oraz
Polcynk Sp. z o.o. w Radomiu). W kwietniu br. spółka uruchomiła w Krakowie centrum
serwisowe blach, wyposażone w nowoczesne maszyny do cięcia wzdłużnego i poprzecznego
blach oraz nowy oddział handlowy.
Dalszych informacji udziela:
Robert Wojdyna: 608 55 66 66
e-mail: robert.wojdyna@ks.mail.pl

www.konsorcjumstali.com.pl
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