Informacja Prasowa, 14 października 2011

Aplisens zbuduje nową fabrykę w Radomiu
Aplisens, krajowy lider w produkcji aparatury kontrolno pomiarowej, wybuduje nową
fabrykę urządzeń do pomiaru ciśnienia na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Podstrefie Radom. Firma uzyskała od Komisji Przetargowej Agencji
Rozwoju Przemysłu pozytywną rekomendację na działalność w Strefie oraz otrzyma prawo
do nabycia nieruchomości w Podstrefie Radom o pow. 5,5 ha. Inwestycja warta 30 mln zł
rozpocznie się w połowie przyszłego roku. Nowy zakład podwoi moce produkcyjne Aplisensa o
100 proc.
– Prowadziliśmy zaawansowane rozmowy ze strefami z Lublina i Radomia. Ostatecznie
zdecydowaliśmy się na tę drugą. Budowę planujemy rozpocząć w połowie przyszłego roku.
Zatrudnienie w nowym zakładzie znajdzie minimum 100 osób. Produkcja z zakładu w Warszawie
będzie częściowo przeniesiona do Radomia – informuje Adam Żurawski, prezes Aplisensa.
Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć w 2013 roku. Produkcja ruszy prawdopodobnie w 2014
roku. Następnie przez kolejne 4 lata, do roku 2017, zakład produkcyjny ma być stopniowo
rozbudowywany. Czy spółka ma na to pieniądze?
- Na koniec I półrocza br. mieliśmy 19,3 mln zł wolnych środków. Należy do tego doliczyć zyski
wypracowane w tym roku i najbliższych latach. To powinno wystarczyć. Jeśli okaże się, że nie, to
weźmiemy pod uwagę współ finansowanie długiem. W każdym razie nowej emisji akcji nie
planujemy – powiedział Adam Żurawski.
Aplisens w strategii na lata 2011-2013, planuje przeznaczyć na rozwój potencjału produkcyjnego
blisko 54,85 mln zł, w tym ok. 30 mln zł na budowę nowego zakładu (zakup gruntu, budowa
zakładu i zakup maszyn i urządzeń).
- Dzięki budowie na tym terenie naszej fabryki w której będą produkowane urządzenia do pomiaru
ciśnienia, nasze moce produkcyjne wzrosną o 100 proc. w stosunku do 2010 roku – zakłada prezes
Żurawski.
Po I półroczu skonsolidowany zysk netto Aplisensu wzrósł o 52 proc. rdr z 3,51 mln zł do 5,35 mln
zł. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 6,49 mln zł, co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do
analogicznego okresu w 2010 roku, kiedy grupa miała 4,17 mln zł. Przychody grupy zwiększyły się
o niecałe 13 proc., osiągając na koniec I półrocza 29,25 mln zł wobec 25,89 mln zł przed rokiem.
Warto przy tym zauważyć, że rentowność netto wzrosła o 4,74 proc. rdr z 13,55 proc. przed rokiem
do 18,29 proc. w tym roku.

