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Sunex chce utrzymać tempo wzrostu przychodów;

inwestuje w moce produkcyjne

Sunex chce utrzymać tempo wzrostu przychodów przez przynajmniej dwa lata - podała spółka w

komunikacie prasowym. Po trzech kwartałach Sunex zanotował 43,7 mln zł sprzedaży, co oznacza

wzrost o 38,5 proc. rdr.

"(...)  Poprawiamy  rentowność,  wytwarzając  więcej  własnych  produktów,  pozyskujemy  nowych  odbiorców  i

niwelujemy sezonowość. Wprowadziliśmy do sprzedaży produkty, które branża instalacyjna może montować cały

rok" - powiedział, cytowany w komunikacie Romuald Kalyciok, prezes Sunex.

Jak podano, pozytywny wpływ na wyniki może mieć proekologiczna polityka Unii  Europejskiej, zapewniająca

m.in. wsparcie finansowe inwestycji  w zakresie odnawialnych źródeł energii  oraz wprowadzanie obowiązków

certyfikacji energetycznej i ciepłowniczej budynków.

"Na polski rynek, który obecnie stanowi ok. 1/3 naszej sprzedaży, patrzymy z dużym optymizmem. Z uwagi na

coraz głośniejsze doniesienia dotyczące poprawy jakości powietrza w miastach oraz oszczędności energetycznej,

liczymy, że najbliższe lata odznaczać się będą skokowym wzrostem zamówień zarówno na pompy ciepła, jak i

kolektory słoneczne" – dodał prezes.

W komunikacie napisano,  że spółka zamierza  inwestować w moce produkcyjne.  Za  3 mln zł  ma zwiększyć

powierzchnię produkcyjną, a za 6 mln zł wybudować nową linię produkcyjną poszerzającą portfolio produktowe,

której otwarcie planowane jest na pierwsze półrocze 2019 r.

Sunex w trzecim kwartale 2018 r. zanotował 16,6 mln zł przychodów netto, w porównaniu do 13,1 mln zł w

analogicznym okresie poprzedniego roku.

EBIT w trzecim kwartale wyniósł 1,3 mln zł, EBITDA 1,7 mln zł, a zysk netto 1,3 mln zł, w porównaniu do

wyników za trzeci kwartał 2017 r. odpowiednio 0,8 mln zł EBIT, 1,2 mln zł EBITDA, 0,3 mln zł zysk netto.

Sunex w ciągu trzech kwartałów wypracował zysk operacyjny na poziomie 2,9 mln zł (+142,3 proc. rdr). EBITDA

wyniosła 4,3 mln zł (+69,4 proc. rdr), a wynik netto 2,1 mln zł (+144,1 proc. rdr).

Spółka jest producentem rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferuje m.in. kolektory słoneczne,

podgrzewacze solarne, stacje wymiany ciepła. (PAP Biznes)
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