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GRUPA VISTAL PLANUJE OFERTĘ PUBLICZNĄ  

I WEJŚCIE NA GPW 

 

Vistal Gdynia SA, spółka dominująca Grupy Vistal, będącej wiodącym producentem 

konstrukcji stalowych w Polsce, realizującej kontrakty dla klientów w kraju i na 

rynkach zagranicznych, planuje pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji na GPW.  

 

Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie tego i przyszłego 

roku i pozyskać z oferty ok. 80 mln zł. Środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na 

finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co 

w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi 

Spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów.  

 

Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią Dom Inwestycyjny BRE Banku 

SA oraz DDPP Securities S.A, koordynatorem i doradcą finansowym jest DDPP 

Corporate Finance Sp. z o.o. Sp.k., doradcą prawnym - kancelaria Prof. Marek 

Wierzbowski i Partnerzy natomiast biegłym rewidentem firma KPMG Audyt.  

 



 

Grupa Vistal jest wiodącym producentem specjalistycznych, wielkogabarytowych, konstrukcji 

stalowych o najwyższej jakości w Polsce, którego doświadczenie i organizacja pozwalają na 

oferowanie różnorodnych typów konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i 

zagranicznych, w tym na bardzo wymagających rynkach skandynawskich czy na rynku 

niemieckim.  

 

Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek 

specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania 

konstrukcji stalowych.  

 

Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia SA są Pan Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal 

Gdynia SA, posiadający 75% udziałów oraz Bożena Matyka, członek Rady Nadzorczej, 

posiadająca 25% udziałów.  

 

Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.  

 

KOMPLEKSOWA OFERTA  

 

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji 

spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa 

kubaturowego oraz energetycznego. Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń 

antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium 

dla sektora ochrony środowiska. Ponadto w ramach świadczonych usług znajdują się 

kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym cynkowanie. Szeroka i 

kompleksowa oferta stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy VISTAL.  

 

Grupa działa w wielu sektorach rynkowych, główna działalność skupiona jest na 

następujących segmentach: 

 offshore – wykonawstwo platform wiertniczych i wydobywczych, urządzeń do 

podwodnego wydobycia ropy i gazu, morskich wież wiatrowych oraz budowa statków 

służących do obsługi platform,  

 infrastruktura –  budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad oraz barier 

akustycznych, 

 marine – budowa i remonty statków, w tym statków wojennych (koncesja), 

 infrastruktura portowa – wykonawstwo urządzeń i instalacji, związanych z 

funkcjonowaniem portu, załadunku i rozładunku statków,  



 

 budownictwo kubaturowe – wytwarzanie konstrukcji stalowych dla galerii handlowych, 

hal produkcyjnych oraz widowiskowych i innych obiektów użyteczności publicznej, 

 energetyka – wykonawstwo wież wiatrowych, konstrukcji stalowych dla elektrowni i 

elektrociepłowni. 

 

Wśród zrealizowanych przez Spółkę projektów są tak prestiżowe realizacje jak Most 

Północny w Warszawie, Most Solidarności w Płocku (montaż przęsła), Most w Puławach, 

ekrany półtunelowe na trasie AK w Warszawie, mosty w Niemczech, Szwecji i Norwegii, 

elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym, wielozadaniowy statek do 

prac podwodnych SIMEK 127 – STRIL TBN (Norwegia), barka do utylizacji śniegu dla Oslo 

(Norwegia), śluza dla elektrowni wodnej Hissmofors (Szwecja) czy hala widowiskowa w 

Szczecinie (Polska) 

 

NOWOCZESNE I KORZYSTNIE ZLOKALIZOWANE ZAKŁADY PRODUKCYJNE  

 

Zakłady produkcyjne Grupy Vistal są bardzo korzystnie zlokalizowane – Grupa ma dostęp  

do 6,5 ha terenów portowych, z długością nabrzeża 900 m (tereny na Nabrzeżu Indyjskim i 

Nabrzeżu Węgierskim) oraz do szlaków morskich. Pozwala to na prefabrykację konstrukcji i 

transport drogą morską. Korzystna lokalizacja umożliwiła też Grupie m.in. pozyskanie zleceń 

na realizacje bloków okrętowych dla norweskich i holenderskich odbiorców. 

 

Tereny należące do Grupy znajdują się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, która promuje polskie przedsiębiorstwa wśród zagranicznych kontrahentów i 

inwestuje - ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - w infrastrukturę techniczną i 

drogową, w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Oferta VISTAL spełnia najwyższe wymagania jakościowe wynikające z krajowych i 

europejskich norm, a także specyficznych wymagań branżowych m.in. dla konstrukcji off-

shore, obiektów kolejowych czy dźwigowych. Potwierdzeniem jakości są świadectwa i 

certyfikaty wraz ze sprawnie funkcjonującym Zintegrowanym Systemem Zarządzania 

zgodnym z normami: ISO 9001: 2008 (system zarządzania jakością), ISO 14001: 2004 

(system zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001: 2007 (system zarządzania higieną i 

bezpieczeństwem prac).  

 

Grupa VISTAL posiada liczne certyfikaty branżowe, m.in.: PN-EN ISO 3834-2 dotyczący 

wymagań jakości spawania materiałów metalowych, DNV - spawanie blach S355 do 105 



 

mm, spawanie odlewów stalowych do 120 mm, DIN 188007 Kl. E - dopuszczenie do 

wykonawstwa elementów nośnych ze stali pracujących, DIN 4132 - dopuszczenie do 

wykonawstwa obiektów kolejowych, Ril 804 - dopuszczenie do wykonawstwa obiektów 

dźwigowych, Fb. 103/104 

 

ROSNĄCA SPRZEDAŻ EKSPORTOWA  

 

Grupa systematycznie zwiększa udział eksportu w sprzedaży, przede wszystkim do krajów 

skandynawskich. W efekcie w I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58% 

przychodów Grupy wobec 42% w roku 2012 i 9% w 2011 r. Najważniejsze rynki eksportowe 

Grupy to: Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia. Grupa skutecznie pozyskuje także kontrakty 

w Holandii oraz Niemczech.  

 

DOBRE WYNIKI FINANSOWE  

 

Wybrane skonsolidowane półroczne wyniki finansowe Grupy Vistal przedstawia poniższa 

tabela: 

w mln PLN I półrocze 2013 I półrocze 
2012 

Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 131,8 119,5 +10,3% 

EBITDA 17,5 10,7 +63,6% 

Zysk netto  6,2 3,7 +67,6% 

 

Wybrane skonsolidowane roczne wyniki finansowe Grupy Vistal przedstawia poniższa 

tabela: 

w mln PLN 

2012 2011 2010 

Przychody ze sprzedaży 230,2 247,6 197,5 

EBITDA 10,8 31,4 52,8 

Zysk netto  1,1 9,6 36,8 

 

 



 

W 2011 roku sprzedaż Grupy osiągnęła poziom 247,6 mln PLN i była wyższa o 25,4% od 

osiągniętej  rok wcześniej. W tym okresie Spółka realizowała tak prestiżowe kontrakty jak 

Most Północny w Warszawie, czy produkcja i montaż stalowych półtunelowych ekranów 

akustycznych na Trasę Armii Krajowej w Warszawie.   

 

Na słabsze wyniki w 2012 roku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie się koniunktury 

na polskim rynku budownictwa infrastrukturalnego. Nieznaczny spadek sprzedaży  w 2012 r. 

wynikał także z zakończenia w 2011 r. głównych prac na realizowanych kontraktach.   

 

W I pół. 2013 r. Grupa odnotowała ponad 10-proc. dynamikę przychodów w porównaniu  

z analogicznym okresem roku ubiegłego, co było związane z pozyskaniem prestiżowych 

kontraktów na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji znaczącym wzrostem sprzedaży 

eksportowej. Najważniejsze z wymienionych wyżej kontraktów to umowa z Kvaerner Stord 

AS (Norwegia) na budowę konstrukcji platform wiertniczych, z NORBRIDGE AS (Norwegia) 

na budowę mostu oraz SIMEK AS (Norwegia) na budowę kadłubu statku.  

 

Istotna i trwała zmiana struktury sprzedaży w kierunku rentownych kontraktów exportowych 

spowodowała, że wynik EBITDA po pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 17,5 mln zł 

(wzrost o 63,6%), a zysk netto sięgnął 6,2 mln zł (wzrost o 67,6%). Spółka spodziewa się 

podobnej dynamiki wyników finansowych w najbliższych miesiącach. 

 

WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃ 

 

Obecny portfel zleceń Grupy obejmuje kontrakty o łącznej wartości ok. 276 mln zł. Spółka 

aktywnie pozyskuje kolejne projekty i jest w końcowej fazie negocjacyjnej w przypadku kilku 

kolejnych kontraktów.  

 

Jesteśmy wiodącym producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w Polsce, 

realizującym zlecenia dla największych rynkowych graczy w tym największych klientów 

zagranicznych takich jak Kvaerner Stord (spółka zależna AKER Sollutions), Konecranes 

Finland czy NCC. Kompleksowa oferta i dywersyfikacja działalności umożliwiła nam 

obecność w wielu segmentach rynkowych, w wielu krajach, dzięki czemu jesteśmy bardziej 

odporni na wahania koniunktury. Dzięki inwestycjom w rozwój firmy i konsekwentnie 

wdrażanej strategii realizujemy dziś kontrakty na rynkach o wysokiej barierze wejścia, takich 

jak rynki skandynawskie, czy rynek niemiecki. Działamy w segmentach bardzo 

perspektywicznych, takich jak np. rynek offshore, czyli wykonawstwo platform wiertniczych i 



 

wydobywczych, urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu, morskich wież wiatrowych 

i statków służących do obsługi platform – powiedział Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal 

Gdynia SA. 

 

Planujemy dalszą ekspansję w głównych segmentach naszej działalności. Systematycznie 

zwiększamy moce produkcyjne. Jesteśmy w trakcie finalizacji uruchomienia unikalnego 

zakładu w basenie Morza Bałtyckiego, który podwoi nasze moce produkcyjne. Tym samym 

będziemy mogli realizować największe i najbardziej skomplikowane konstrukcje stalowe dla 

czołowych rynkowych graczy – dodał Ryszard Matyka. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Beata Cioczek 

M+G 

Tel. 22 416 01 02, 508 385 432 

e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

 

 

Wiecej informacji na www.vistal.pl  

 

 

NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI 

PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zachęty do 

złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Publiczna oferta papierów wartościowych, o której mowa w 

niniejszym dokumencie, zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie 

sporządzonym w języku polskim („Prospekt”), który w odpowiednim czasie zostanie opublikowany przez Vistal 

Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni  w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji zwykłych na 

terytorium Polski („Oferta”) oraz zamiarem wprowadzenia akcji zwykłych do obrotu na rynku regulowanym na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru 

Finansowego oraz po jego publikacji będzie dostępny na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej 

Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 

Niedozwolone jest przesyłanie i wwożenie niniejszego dokumentu lub jego jakiejkolwiek kopii do lub na terytorium 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Południowej Afryki, Australii, Kanady lub Japonii.  

 Niniejszy dokument nie stanowi prospektu dla celów Dyrektywy 2003/71/WE i nie zawiera ani nie stanowi ani nie 

jest częścią jakiejkolwiek oferty ani zaproszenia, ani zachęty dla złożenia oferty dotyczącej papierów 

wartościowych i nie może stanowić podstawy podejmowania decyzji w związku z jakąkolwiek umową lub 

zobowiązaniem. Oferta oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu oraz innych informacji w związku z Ofertą 

w określonych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom wynikających z przepisów prawa, a osoby, które 

wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym dokumencie 

powinny uzyskać we własnym zakresie informację o istnieniu takich ograniczeń oraz przestrzegać ich. Brak 

mailto:beata.cioczek@mplusg.com.pl
http://www.vistal.pl/


 

przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych 

obowiązujących w danej jurysdykcji. 

Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane oraz zbywane na terytorium 

Stanów Zjednoczonych Ameryki wyłącznie po ich zarejestrowaniu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach 

Wartościowych z 1933 r. albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w 

Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. 

Spółka nie dokonała rejestracji i nie zamierza dokonać rejestracji jakiejkolwiek części Oferty na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzać oferty publicznej jakichkolwiek papierów wartościowych na terytorium 

Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kopie niniejszego dokumentu nie stanowią i nie powinny stanowić przedmiotu 

rozpowszechniania ani wysyłki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do: (i) osób, które znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (ii) osób, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji, 

dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) 

w rozumieniu artykułu 19(5) Rozporządzenia w sprawie promocji finansowej z 2001 roku wydanego na podstawie 

brytyjskiej Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 

2000 (Financial Promotion) Order 2001) („Rozporządzenie”) oraz (iii) osób, które są podmiotami o wysokiej 

wartości netto oraz innych osób, którym dokument taki może być przekazany zdefiniowanych w artykule 49(2)(a) 

do (d) Rozporządzenia lub (iv) innych osób, którym zaproszenie lub zachęta do podjęcia działalności 

inwestycyjnej (w rozumieniu Art. 21 brytyjskiej Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. 

Financial Services and Markets Act 2000)) w związku z Ofertą może być zgodnie z prawem przekazywane 

(wszystkie takie osoby zwane są dalej „właściwymi osobami”). 

Wszelka działalność inwestycyjna, której niniejszy dokument dotyczy będzie jedynie dostępna właściwym osobom 

i będzie podejmowana wyłącznie z udziałem właściwych osób. Żadna osoba niebędąca właściwą osobą nie 

powinna podejmować działań ani podejmować decyzji na podstawie niniejszego dokumentu lub jego 

jakichkolwiek treści. Oferta nie będzie ofertą publiczną na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej. 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, 

ani nie stanowi podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe Spółki. Prospekt 

sporządzony w związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie jedynym prawnie wiążącym 

dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Ofercie w Polsce. Spółka będzie mogła przeprowadzić 

Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji. W 

związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej 

(http://www.vistal.pl/) jak również na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku (http://www.dibre.pl). 

Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich 

emitentów lub wystawców. 

Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, ich ustnym 

omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym.   

Nabywanie inwestycji, których dotyczy niniejszy dokument może narazić inwestora na znaczące ryzyku utraty 

całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionej 

osoby specjalizującej się w doradzaniu w kwestii takich inwestycji.  

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. oraz DDPP Securities S.A działją wyłącznie na rzecz Spółki i nie działają na 

rzecz żadnego innego podmiotu związku z Ofertą.  

Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące 

przyszłości dotyczące przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

http://www.dibre.pl/


 

można rozpoznać po słowach takich jak ‘oczekuje, ‘jest zdania’, ‘przewiduje’, ‘szacuje’, ‘zamierza’, ‘będzie’, 

‘mogłoby’, ‘może’ lub innych podobnych wyrażeniach. Spółka ostrzega, że stwierdzenia te są jedynie 

przewidywaniami, a faktyczne wydarzenia lub wyniki mogą różnić się w stopniu znaczącym. Spółka nie zamierza 

aktualizować tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń oraz okoliczności występujących po dacie 

niniejszego dokumentu lub odzwierciedlenia faktu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Wiele czynników 

może spowodować wystąpienie istotnej różnicy pomiędzy faktycznymi wynikami a wynikami przedstawionymi w 

prognozach lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości Spółki, w tym ryzyk konkretnie związanych ze Spółką 

oraz prowadzoną przez nią działalnością. 

 


