
GRUPA KAPITAŁOWA COMPLEX
I PÓŁROCZE 2011 r.



SPIS TREŚCI

• Wprowadzenie

• Segmenty działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX

• Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r.
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Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. oraz  
jednostki zależne.
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SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX



NARZĘDZIA, ELEKTRONARZĘDZIA 

Ø ZEM-EN CELMA S.A. – jedyny polski producent profesjonalnych elektronarzędzi.

www.celma.com.pl

Ø PREMIUM TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. – dystrybutor narzędzi, elektronarzędzi i części 
dla przemysłu. PREMIUM Technik Polska wraz z P.H.U. Metalzbyt Sp. z o.o. oraz Ostrna GmbH 
Wiedeń tworzą Grupę Kapitałową PREMIUM.

www.premiumtechnik.pl

Ø  P.H.U Metalzbyt Sp. z o.o. w Będzinie dystrybutor narzędzi, elektronarzędzi, artykułów 
metalowych oraz chemii budowlanej.

www.metalzbyt.bedzin.pl

Ø OSTRANA GmbH – producent i dystrybutor na rynku austriackim wysokiej jakości narzędzi 
do skrawania marki własnej  HerRo.

 www.ostrana.at

CZĘŚCI MASZYN

Ø COMPLEX S.A. – producent i dystrybutor łożysk oraz części maszyn.

www.cx.pl
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ŁOŻYSKA I CZĘSCI MOTORYZACYJNE
Ø COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp. z o.o. – dostawca i dystrybutor 

samochodowych zestawów naprawczych i części dla motoryzacji takich marek, jak: CX 
i ZINNGER.

www.complexab.com

 

PRZEMYSŁOWE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE

Ø HERTZ Polska Sp. z o.o. – dystrybutor połączeń śrubowych.

 www.e-hertz.com

Ø P.H.U Metalzbyt Sp. z o.o. w Będzinie dystrybutor narzędzi, elektronarzędzi, 
artykułów metalowych oraz chemii budowlanej.

www.metalzbyt.bedzin.pl

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU ORAZ KONSTRUKCJE SPAWANE

Ø QUINTO Sp. z o.o. – producent specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla przemysłu 
wydobywczego i energetycznego. Spółka jest jedynym w kraju producentem 
typoszeregu krawędziarko-zaginarek do blach, które oferuje pod znaną na rynku 
marką OZAMECH.

www.quinto.pl; www.ozamech.com.pl

Ø Fabryka Maszyn JOTES Sp. z o.o. – producent walcarek i szlifierek konwencjonalnych 
oraz automatycznych od 1866 roku.

www.jotes.pl
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 HYDRAULIKA SIŁOWA
Ø Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. – producent wyrobów hydraulicznych, 

przekładni hydrokinetycznych i pomp hamulcowych do maszyn budowlanych.

www.zhs.com.pl

LOGISTYKA I SPÓŁKI CENTRALNE

Ø COMPLEX Logistic Sp. z o.o. – świadczy usługi w zakresie magazynowania i obsługi 
logistycznej.

www.complexlogistic.pl

Ø INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o.o. – przedmiotem 
działalności jest windykacja głównie dla spółek GK COMPLEX

http://www.ibspolska.pl/

Ø COMPLEX Finance Sp. z o.o. – przedmiotem działalności jest świadczenie usług 
księgowych i kadrowo-płacowych dla spółek GK COMPLEX

www.complexfinance.pl

Ø Metrolog Centrum Pomiarowe Sp. z o.o. - świadczy usługi z zakresu metrologii 
długości i kąta, geometrii kształtu oraz analizy składu chemicznego materiałów 
konstrukcyjnych

http://www.centrum-pomiarowe.pl/
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NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE I KOMERCYJNE
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Schemat organizacyjny Spółek zarządzających nieruchomościami wchodzącymi w skład 
Grupy Kapitałowej COMPLEX. 



NOWE SPÓŁKI W GRUPIE

• KENNER Polska Sp. z o.o. – działalność w zakresie prowadzenia prac badawczo 
rozwojowych, producent lamp ledowych i elektroniki,

www.kener.pl

• JOTES BUSINESS PARK Sp. z o.o. – działalność w zakresie zarządzania 
operacyjnego nieruchomościa Grupy.

www.jotesbp.pl

• Fabryka Maszyn JOTES Sp. z o.o. - prowadzi działalność w zakresie 
projektowania, produkcji oraz dystrybucji szlifierek do płaszczyzn, otworów 
i wałków. Firma jako jedyna w Polsce i jako jedna z nielicznych firm na świecie 
produkuje trzy podstawowe grupy asortymentowe szlifierek.

www.jotes.pl

http://www.kener.pl/
http://www.jotesbp.pl/
http://www.jotes.pl/


WYNIKI FINANSOWE ZA 

I PÓŁROCZE 2011 r.
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PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM w tys. zł.
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ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY (w tys. zł.)
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ZYSK (STRATA) NETTO
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STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY GRUPY W I PÓŁROCZU 2011 
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EBITDA
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Pozytywne tendencje dotyczące popytu na asortyment Spółek Grupy, które są efektem 
prowadzonych restrukturyzacji i zmian organizacyjnych w Grupie, a także związana z tym 
zwyżka przychodów przełożyły się również na wzrost wskaźnika EBITDA. 



INWESTYCJE I ROZWÓJ



JOTES BUSINESS PARK Sp. z o.o.
Lokalizacja: atrakcyjne położenie w przemysłowym 
otoczeniu z dobrą infrastrukturą zwłaszcza komunikacyjną – 
obok przebiegają jedne z głównych arterii drogowych w 
Łodzi, ul. Przybyszewskiego, 

       Al. Puszkina.

Powierzchnia biurowa: ponad 4.000 m²

Powierzchnia produkcyjno-magazynowa: ponad 21 000 m²
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Plany: Na bazie niniejszej 
nieruchomości planowane jest 
stworzenie kompleksu komercyjnych 
powierzchni magazynowo-
produkcyjnych i biurowych JOTES 
Business Park 



Fabryka Maszyn JOTES Sp. z o.o.

• COMPLEX S.A. planuje rozwijać 
działalność przejętej Fabryki Szlifierek 
JOTES poprzez inwestycje w nowy park 
maszynowy;

• plany spółki zakładają ponadto 
przeniesienie do Fabryki Maszyn  JOTES 
Sp. z o.o. części produkcji realizowanej 
dotychczas w innych zakładach 
produkcyjnych Grupy.

• Fabryka Szlifierek JOTES – główny polski i 
jeden z czołowych europejskich 
producentów szlifierek do metali od 
1866r.



 FACTORY BUSINESS Park Sp. z o.o.

Lokalizacja: Łódź, ul. Przybyszewskiego 
176/178. Główny walor nieruchomości to 
bliska odległość od centrum miasta Łodzi, 
oraz sąsiedztwo hipermarketów i salonów 
samochodowych.

Powierzchnia nieruchomości: 27.000 m²

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego

polegającego na modernizacji 

nieruchomości oraz przeniesieniu 

produkcji z Zakładów Hydrauliki Siłowej 

Sp. z o.o. do obiektu zlokalizowanego w 

Łodzi przy ul. Papierniczej 7, cała 

powierzchnia przeznaczona zostanie 

pod wynajem na cele komercyjne.



UTWORZENIE STRUKTURY HOLDINGOWEJ

• W połowie roku COMPLEX S.A. rozpoczął 
wydzielenie ze swoich struktur  
zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
prowadzącej działalność w zakresie hurtowej 
dystrybucji części maszyn, którą planuje 
wnieść aportem do spółki zależnej.

• Hurtowa dystrybucja części maszyn stanowić 
będzie główny przedmiot działalności Spółki. 

• Emitent zostanie spółką holdingową 
zarządzającą strukturą swojego portfela 
inwestycji, alokującą zasoby wewnątrz Grupy 
oraz prowadzącą działalność nakierunkowaną 
na wzrost wartości swojej kapitalizacji. 

• Przedstawiony model zarządzania, w opinii 
Zarządu Emitenta, wpłynie na wzrost 
efektywności funkcjonowania Grupy oraz 
wartości akcji Emitenta.



E-LEARNING

• nowoczesna Internetowa Platforma 
Szkoleniowa;

• umożliwia ustawiczny, spójny rozwój  
pracowników Grupy; 

• swoim zasięgiem obejmie wszystkie 
spółki i wszystkich pracowników 
Grupy Kapitałowej;

• umożliwia badanie opinii oraz 
pomaga w dzieleniu się wiedzą oraz 
zdobytym doświadczeniem;

• ułatwia dostęp do rzetelnych 
informacji, procedur i wiedzy.
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www.elearning.cx.pl



PORTAL ZAKUPOWY

• skuteczna kontrola kosztów 
ponoszonych przez Grupę;

• efektywne zarządzanie łańcuchem 
dostaw w Grupie;

• stając się dostawcą jednej firmy z 
Grupy można zostać dostawcą 
pozostałych firm Holdingu;

• transparentność transakcji oraz 
rozbudowany system bezpieczeństwa;

PORTAL W LICZBACH

• uruchomiony 04-03-2011 r.

• liczba dostawców - ponad kilkuset

• liczba aukcji do tej pory - ponad 3000;

• największa procentowa obniżka ceny 
w stosunku do ceny wyjściowej 
-prawie 70%
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www.portalaukcyjny.cx.pl



E-BIZNES
• najnowocześniejsze platformy internetowe 

oferujące sprzedaż swoich produktów 

on-line;

• sklep internetowy COMPLEX S.A. oferuje 
ponad 40 tysięcy produktów marki CX;

• intuicyjne oraz przejrzyste platformy 
stworzone z myślą o wygodzie i zaspokojeniu 
potrzeb Klientów;

• jako pierwsi wprowadziliśmy:

       - negocjacje cen;

       - informację produktowa on-line - czat z  

         konsultantami handlowymi;

       - możliwość zakupu towaru niedostępnego w 

          danej chwili w sklepie – rezerwacja towaru.
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PLANY NA II PÓŁROCZE 2011 r.

• Dynamiczny wzrost przychodów i zysku,

• Wzrost eksportu - budowa sieci sprzedaży za granicą,

• Konsolidacja Spółek Holdingu wg. segmentów działalności: dystrybucja 
narzędzi i elektronarzędzi, części maszyn, części motoryzacyjnych, połączeń 
śrubowych, konstrukcji spawanych, chemii przemysłowej i motoryzacyjnej, 

hydrauliki siłowej oraz segmentu nieruchomości.

• Optymalizacja procesów wewnętrznych, wykorzystanie synergii w GK, 
wprowadzanie nowoczesnych systemów zarzadzania i współpracy z klientami.

• Kontynuacja inwestycji JOTES BUSINESS PARK Sp. z o.o. oraz FACTORY 
BUSINESS PARK Sp. z o.o.  
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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COMPLEX S.A.
Kontakt:

Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20

93-281 Łódź

Tel. +48 42 677-77-77

Fax. +48 42 677-78-41

mail: sekretariat@cx.pl

NIP 728-261-02-26

REGON 100180654

KRS 0000256855
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