
OSTRANA (Austria, Wiedeń) 
w grupie kapitałowej COMPLEX

Realizując strategię dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej polegającą 
na dywersyfikacji działalności, COMPLEX S.A. dokonała kolejnej akwizycji na 
terenie Unii Europejskiej firmy OSTRANA z siedzibą w Austrii (Wiedeń). OSTRA-
NA zajmuje się dystrybucją oraz sprzedażą wysokiej jakości narzędzi na terenie 
Unii Europejskiej. Roczne obroty przejętego podmiotu sięgają blisko 2 mln 
EURO. OSTRANA jest właścicielem znanej i cenionej marki HerRo - wysokiej ja-
kości narzędzi do skrawania. Włączenie wiedeńskiej spółki wpłynie pozytywnie 
na wzmocnienie pozycji grupy w segmencie narzędzi na terenie Unii Europej-
skiej, zgodnie z zakładaną strategią, dzięki której powinien nastąpić znaczący 
wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Pierwszy salon Premium Technik Polska Sp. z o.o.

W styczniu br. w Łodzi został otwarty wielkopowierzchniowy nowoczesny 
salon z wysokiej jakości elektronarzędziami, narzędziami ręcznymi oraz narzę-
dziami skrawającymi. Jest to nowa pilotażowa inwestycja podmiotu specjali-
zującego się w dostawach innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, górnictwa, 
motoryzacji i rolnictwa - Premium Technik Polska. W niedalekiej przyszłości 
planowane jest otwarcie kolejnych salonów.

Kurs akcji

Realizacja strategii zakładającej ciągły rozwój poprzez akwizycje oraz rozwój 
organiczny, zaowocowała na przestrzeni ostatnich kilku tygodni regularnym 
wzrostem wartości akcji COMPLEX S.A. Od początku lutego br., kiedy to noto-
wania akcji łódzkiej firmy spadły do poziomu 1,73 zł za walor, osiągnęły wzrost 
rzędu 23%, do wartości 2,13 zł (stan na dzień 25 marca br.). Zarząd Spółki jest 
przekonany, iż pomimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego, kurs akcji 
utrzyma w dłuższej perspektywie czasowej tendencją wzrostową. 
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Przedłużona umowa najmu Centrum 
Logistycznego w Strykowie

COMPLEX S.A. widząc możliwość wzmocnienia pozycji w branży logistycznej 
przedłużył umowę najmu Centrum Logistycznego w Strykowie mieszczącego 
się na terenie kompleksu Tulipan Park Stryków. Centrum Logistyczne stanowi 
jeden z najnowocześniejszych magazynów w kraju. Zajmuje ponad 9700m2 
powierzchni magazynowej oraz 444 m2 powierzchni biurowej. Nowoczesne 
Centrum logistyczne COMPLEX S.A. gwarantuje szybką i precyzyjna obsługę 
logistyczną klientów Grupy.

CELMA ma nową stronę internetową

Wchodzący w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX jedyny polski producent 
elektronarzędzi z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, znana i ceniona Spół-
ka CELMA S.A. uruchomiła nową witrynę internetową (www.celma.com.pl). 
Nowa, czytelniejsza strona pozwala na szybkie zapoznanie się z informacjami 
na temat firmy, oraz poznanie pełnej oferty produktowej marki CELMA. Stro-
na posiada użyteczne funkcjonalności zarówno dla klienta detalicznego jak 
i hurtowego np. moduł rejestracji gwarancji czy porównywanie parametrów 
produktów. COMPLEX SA dokonał akwizycji spółki ZEMEN CELMA SA oraz 
CELMA_TOOLS SA w ubiegłym roku, jako kolejny etap realizacji strategii budo-
wy grupy kapitałowej, która ma zapewnić stały i stabilny wzrost wartości dla 
naszych akcjonariuszy. Cel ten jest realizowany od ponad roku.

Wyniki finansowe za 2009 rok

Spółka COMPLEX S.A. opublikowała jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki 
finansowe za 2009 roku. Przychody ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej wy-
niosły 103 887 tys. PLN. W porównaniu do roku 2008, kiedy osiągnęły poziom 
94 369 tys. PLN, odnotowano wzrost rzędu 10%. Skonsolidowany zysk netto 
podmiotu dominującego, odnotowany w roku 2009, wyniósł natomiast 66 tys. 
PLN. Na osiągnięte wyniki finansowe wpłynęło między innymi rozbudowanie 
składu Grupy Kapitałowej o spółki: Zakłady Elektromaszynowe – Elektronarzę-
dzia CELMA S.A. oraz CELMA TOOLS S.A. (łączna wartości akwizycji obu pod-
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miotów to 6,2 mln PLN) oraz kontynuacja procesu restrukturyzacji. Działania w 
tym obszarze, rozpoczęte pod koniec 2008 roku pozwoliły na znaczną redukcję 
kosztów działalności.

Nowe produkty w ofercie CAB

Spółka zależna Complex Automotive Bearings specjalizująca się w produkcji i 
dystrybucji części motoryzacyjnych, mając stale na uwadze wzrost satysfakcji 
klienta rozszerza ofertę skierowaną do swoich Klientów. Wprowadzenie do 
swojej oferty kolejnych zestawów naprawczych ma na celu zwiększenie zysku 
oraz przychodów spółki. Firma posiada już referencje 740 zestawów, w tym ok. 
100 do aut dostawczych.

COMPLEX S.A. złożył ofertę wiążącą kupna 
Niewiadów S.A.

Realizując strategię rozwoju Grupy Kapitałowej, w ramach trwającego procesu 
prywatyzacji Spółki Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A., Spółka 
COMPLEX S.A. złożyła ofertę wiążącą na zakup pakietu 85% akcji należących 
do Skarbu Państwa. Decyzja w tej sprawie została poprzedzona szczegółowym 
badaniem dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (tzw. due dilligence). Pod 
koniec 2009 roku COMPLEX S.A., jako jeden z trzech podmiotów, odpowiedział 
na zaproszenie Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie zbycia akcji Niewia-
dów S.A - krajowego lidera w produkcji przyczep samochodowych. W połowie 
stycznia br. został on dopuszczony do dalszego etapu prywatyzacji (tzw. due 
dilligence).
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