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Alumetal otwiera zakład produkcyjny na Węgrzech 

Grupa Alumetal dzięki zakładowi produkcyjnemu na Węgrzech w Komárom jest na dobrej drodze 
do stania się liderem europejskiego rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych 
przeznaczonych do przemysłu motoryzacyjnego  

Nowoczesny zakład produkcyjny Grupy Alumetal na Węgrzech powstał w zaledwie 10 miesięcy. 

Inwestycja kosztowała prawie 30 mln EUR (około 125 mln PLN). Inwestycja została wsparta umowami 

z rządem węgierskim w postaci dotacji gotówkowej (cash grant) oraz zwolnienia z podatku 

dochodowego, których łączna kwota – zgodnie z prawem – nie może przekroczyć 35% wartości 

inwestycji (wydatków kwalifikowanych). Zakład w Komárom zwiększa moce produkcyjne 

Grupy Alumetal o 60 tys. ton rocznie (+36%), do 225 tys. ton rocznie.  

- Grupa Alumetal zbudowała w ostatnich latach pozycję największego producenta wtórnych 

aluminiowych stopów odlewniczych w regionie CEE5 (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, 

Rumunia), a nasze moce wytwórcze były w pełni wykorzystane. Teraz, dzięki zakładowi 

na Węgrzech, będziemy mogli zostać numerem jeden w całej Europie. Pragnę podziękować rządowi 

węgierskiemu za wsparcie na każdym etapie inwestycji – powiedział Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu 

ALUMETAL S.A.  

Fabryka w Komárom jest czwartym zakładem produkcyjnym Grupy Alumetal i pierwszym poza Polską. 

Zatrudnienie znajdzie co najmniej 150 osób, a adresatami wytwarzanych stopów są firmy 

motoryzacyjne, zlokalizowane zarówno na Węgrzech, jak i w regionie Europy południowej.  

- Centrum produkcji samochodów i części do nich przenosi się w Europie od wielu lat do naszego 

regionu, a Węgry bardzo skutecznie przyciągają przemysł motoryzacyjny. Oferując najwyższej jakości 

produkty, podążamy za naszymi obecnymi i przyszłymi klientami. Dlatego tak ważnym 

w naszej strategii ekspansji jest zakład w Komárom – zaznaczył Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu 

ALUMETAL S.A.  

W dniu 9 września 2016 r. odbyła się część oficjalna połączona z prezentacją ukończonych budynków. 

Budowa rozpoczęła się w październiku 2015 roku tempo było zatem ekspresowe. W chwili obecnej 

trwają prace przygotowujące zakład do rozpoczęcia produkcji. Spółka poinformuje raportem bieżącym 

o oddaniu zakładu do użytku oraz o poniesionych nakładach po ich dokładnym wyliczeniu. 

Budowa nowego zakładu produkcyjnego finansowana była przede wszystkim ze środków własnych 

jak również kredytu inwestycyjnego oraz wspomnianego wsparcia rządu węgierskiego.  
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ALUMETAL S.A. 

Nowoczesny i prężnie rozwijający się producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, mający ambicje 
umacniania pozycji wiodącego podmiotu w Europie. Obecne moce produkcyjne czterech zakładów 
produkcyjnych Grupy Alumetal to 225 tys. ton rocznie, w tym 60 tys. ton w zakładzie w Komarom, którego 
otwarcie nastąpiło w III kw. 2016 r. Oprócz wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych Grupa Alumetal 
produkuje stopy wstępne, aluminium do odtleniania stali oraz w ramach działalności T+S sp. z o.o. – topniki i sole 
dla przemysłu metali nieżelaznych i stali. Odbiorcami produktów Grupy Alumetal w ponad 90% jest przemysł 
motoryzacyjny.  

W okresie ostatnich czterech kwartałów (Q3 2015 – Q2 2016) Grupa Alumetal wypracowała 126 mln PLN zysku 
EBITDA (+18% vs 2015 r.) i 102 mln PLN zysku netto (+31% vs 2015 r.) przy 1,35 mld PLN przychodów ze sprzedaży 
(-7% vs 2015 r.).  

Od lipca 2014 r. akcje ALUMETAL S.A. są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Kurs akcji od IPO znajduje się w trendzie wzrostowym, spółka co roku wypłaca również dywidendę. 
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