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Najważniejsze wydarzenia w Grupie Pfleiderer w 2017 r., to
zmiany w zarządzie, przedstawienie i rozpoczęcie realizacji
nowej strategii do 2021 r., realizacja planu inwestycyjnego oraz
programu nabycia akcji własnych i refinansowanie zadłużenia.
Miniony rok był bardzo pracowity dla Pfleiderer Group. Grun-
townie przeanalizowaliśmy funkcjonowanie Grupy, czego efek-
tem jest przedstawiona we wrześniu ub. roku Strategia Pfleide-
rer Group do 2021 r. Realizacja określonych w niej celów po-
zwoli na utrzymanie wiodącej pozycji w naszej konkurencyjnej
i dynamicznie zmieniającej się branży. Sukcesy osiągnęliśmy
m.in. przez optymalizację procesów w Grupie, co przełożyło się
np. na zwiększenie efektywności operacyjnej, lepsze wykorzy-
stanie zdolności produkcyjnych, optymalizację kosztów produk-
cji i minimalizację przestojów. Udoskonalaliśmy nasze podej-
ście skupione na kliencie przez ciągłą poprawę jakości obsłu-
gi i rozwój nowych produktów – powiedział Tom Schäbinger,
Prezes Zarządu Pfleiderer Group S.A., podczas konferencji pra-
sowej, która odbyła się 11 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Zrealizowane inwestycje
W 2017 r. nakłady na inwestycje w Grupie Pfleiderer wy-

niosły 76,3 mln euro. W ramach strategicznych projektów zre-
alizowano lub rozpoczęto realizację inwestycji, takich jak:
czteropak inwestycyjny w zakładzie w Grajewie; linia techno-
logiczna do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieru-
szowie; linia szlifierska w niemieckim zakładzie Neumarkt
oraz linia lakiernicza w Leutkirch. Grupa zainwestowała też

w rozwój spółki Silekol, produkującej żywice klejowe i utwar-
dzacze stosowane przy produkcji wyrobów drewnopodobnych.
Inwestycje Pfleiderer Group, zrealizowane w 2017 r., umożli-
wiają m.in. wprowadzanie na rynek nowoczesnych produk-
tów oraz nowych wzorów i dekorów, a także zmniejszenie
oddziaływania produkcji na środowisko naturalne.

Wyniki finansowe
Skonsolidowane przychody netto Grupy Pfleiderer w 2017 r.

wyniosły 1006 mln euro i były o 4,8% większe niż rok wcze-
śniej. Wynik EBITDA zwiększył się do 120 mln euro, marża
EBITDA wyniosła 11,9% i była na podobnym poziomie jak
w 2016 r.

W pierwszej połowie 2017 r. zarząd Grupy przeprowadził re-
finansowanie zadłużenia z 2014 r. Nowe warunki jego obsłu-
gi umożliwią znaczne obniżenie kosztów. Szacowane oszczęd-
ności z tego tytułu wyniosą, począwszy od 2018 r., ok. 6,5 mln
euro rocznie w porównaniu z latami 2016 – 2017.

Chcąc dzielić się z akcjonariuszami wypracowanym zy-
skiem, w czerwcu 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zy-
sku netto za 2016 r. w wysokości 71,2 mln zł, tj. 1,1 zł za każ-
dą akcję. Jej wypłata odbyła się w lipcu ub. roku. Ponadto, re-
alizując zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy program nabywania akcji własnych, Grupa Pfleiderer
w trzech transzach nabyła 5 396 933 akcje, czyli ok. 8,34%
ogólnej liczby głosów w spółce. (kw)
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• optymalizacja kosztów związanych z
hydrofobizacją układu

•

(tynki, zaprawy klejowe,

szpachle)

środki hydrofobizujące do układów
cementowych

• redukcja wykwitów (tynki, fugi)
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