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Warszawa, 21 lutego 2013 roku 

Techmadex S.A. przekracza prognozy 
 

Spółka opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2012 r. Inwestorzy powinni być 

usatysfakcjonowani, jednostkowe przychody spółki ze sprzedaży za cztery kwartały 2012 r. 

wyniosły 19,9 mln zł, co stanowi 14% więcej niż prognozowała Spółka w październiku i 37% 

więcej niż w 2011 r. 

Zarząd podkreśla, że wyniki spółki dominującej jak i spółek zależnych, są uzależnione 
od harmonogramów prac w ramach poszczególnych zleceń posiadających długoterminowe 
okresy rozliczeń. Zazwyczaj najwyższe przychody są uzyskiwane w czwartym kwartale roku, 
kiedy często kończy się realizacja umów długoterminowych. Tak też było w 2012 roku. 
Przychody jednostkowe w IV kwartale 2012 wyniosły 12,6 mln zł wobec 5 mln zł rok 
wcześniej. 
Skonsolidowane przychody po czterech kwartałach 2012 r. wyniosły 30,7 mln zł, z czego 77% 
pochodzi ze sprzedaży usług, głównie w zakresie automatyki przemysłowej oraz serwisu 
urządzeń gazowniczych. EBITDA na poziomie skonsolidowanym wyniosła 3,2 mln zł, 
co stanowi wzrost o 30% w porównaniu do czterech kwartałów 2011 r. 
Dzięki realizacji przez Grupę umów handlowych o coraz większej wartości, zysk netto 
jednostki dominującej po czterech kwartałach 2012 r. wyniósł 2,5 mln zł i był wyższy 
od zysku netto w 2011 roku (1,5 mln) o ok. 60%.  
 
- Na rynku NewConnect funkcjonujemy od kilku miesięcy i zaczynamy dopiero budować naszą 
wiarygodność przed inwestorami, dlatego z satysfakcją przekazujemy informacje o dobrych 
wynikach Techmadex S.A. Wyniki te podkreślają słuszność przyjętej strategii rozwoju Spółki. 
Zamierzamy dalej rozwijać się w tym tempie. – stwierdził Dariusz Gil, Prezes Zarządu 
Techmadex S.A. – W IV kw. 2012 r. Spółka wygrała dwa znaczące przetargi  
na budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia w Sękocinie Nowym i budowę Laboratorium 
Wzorcowania Gazomierzy, których łączna wartość przypadająca na Grupę Kapitałową 
Techmadex wynosi 22,1 mln zł, co stanowi realizację zapowiedzi udziału w coraz większych 
kontraktach.  
 

Techmadex S.A. sukcesywnie powiększa grupę kapitałową. W IV kwartale minionego roku 
zwiększył udział w spółce GP Energia Sp z o.o. do 90%.  
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Techmadex S.A. jest integratorem automatyki przemysłowej oraz wykonawcą badań termowizyjnych 
i usług serwisowych świadczonych głównie dla podmiotów z branży gazowniczej. Spółka prowadzi 
także działalność handlową w zakresie urządzeń do  transportu wewnętrznego. Techmadex S.A. 
posiada ugruntowaną pozycję na rynku – jej historia sięga 1982 r. Razem z GP Energia sp. z o.o., 
BioGP Energia sp. z o.o. oraz Eda-Serwis sp. z o.o. Techmadex S.A. tworzy grupę kapitałową.  
Od 4 października 2012 r. akcje Spółki są notowane na rynku NewConnect.  
 
GP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zajmuje się usługami w zakresie automatyki 
technologicznej, aparatury kontrolnopomiarowej, wykonywaniem pomiarów i telemetrii, oraz 
usługami z zakresu ochrony katodowej oraz telekomunikacji – spółka jest aktywna na rynku gazu 
ciekłego. 
Eda-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w zabezpieczeniach antykorozyjnych 
konstrukcji inżynierskich, przemysłowych, rurociągów, zbiorników, konstrukcji i korpusów maszyn, 
urządzeń – część technologicznobudowlana branży gazowej. 
BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, działa od kwietnia 2011 r., będzie zajmować  
się produkcją peletów (biopaliw) w strefie ekonomicznej dla energetyki – obecnie nie prowadzi 
działalności operacyjnej. 
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