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CYC wierzy w polskie okna
Jeden z największych
światowych funduszy
jest blisko kupna grupy
Corialis, dostawcy
systemów stolarki
aluminiowej.
CVC Capital Partners, jeden
z największych funduszy pri
vate equity na świecie, roz
począł wyłączne negocjacje
z funduszem Advent w spra
wie kupna grupy Corialis,
jednego z największych euro
pejskich dostawców systemów
stolarki aluminiowej- podały
oba fundusze w piątek.
Jednym z głównych powo
dów zainteresowania CYC tym
aktywem jest lubelski Aliplast,
właściciel zakładu produkcyj
nego - lidera rynkowego z ob
szaru stolarki aluminiowej.
- Rośnie popyt na systemy
aluminiowe. Dobry partner

pomoże Aliplast nie tylko
wykorzystać koniunkturę
w Polsce i umocnić pozycję
spółki do rozwoju w regionie
Europy Środkowej - mówi
Robert Kłos, dyrektor za
rządzający Centrum Analiz
Branżowych.
Aliplast działa w atrakcyj
nym na polskim rynku seg
mencie elementów do pro
dukcji okien. Przypomnijmy,
że okna i drzwi są naszym
hitem eksportowym. Fakro,
Oknoplast czy Drutex są zna
ne w całej Unii Europejskiej.
Właściciele zakładów produ
cenci okien, którzy już znaleź
li się na listach najbogatszych
Polaków, nie spoczywają
na laurach, ale powiększa
ją zagraniczne rynki zbytu.
Z danych Centrum Analiz
Branżowych wynika, że eks
port okien z Polski rośnie
w tempie 10 proc. rocznie.

downictwa i motoryzacji. MFO
inwestuje 36 mln zł w rozbu
dowę parku maszynowego
i prace badawczo-rozwojowe,
by wzmocnić potencjał eks
portowy spółki, która i tak już
mld zł • Tyle wyniosła
dziś przeznacza na eksport
wartość eksportu okien
42 proc. produkcji.
z Polski w 2015 r.
Polski rynek również ma
spory potencjał wzrostu dla
producenta stolarki alumi
W 2015 r. wyeksportowaliśmy niowej. Budownictwo komer
6 mln okien, 10 proc. więcej cyjne (czyli inne niż mieszka
niż rok wcześniej, a wartość niowe) korzysta z aluminium
sprzedaży z Polski za granicę przy konstrukcji okien w stop
wzrosła o ponad 12 proc. do niu mniejszym niż w Europie
5 mld zł. W tym roku powin Zachodniej. U nas systemy
no być podobnie. Producent aluminiowe to kilkanaście
aluminiowych elementów proc udziałów rynkowych,
może skorzystać z rosnącej u naszych zachodnich sąsia
popularności polskich okien dów - 40-70 proc. Aluminium
za granicą jako dostawca pół jest coraz bardziej poszukiwa
produktów.
nym materiałem ze względu
Niedawno pisaliśmy o MFO, na walory estetyczne, a cena
dostawcy profili stalowych zrównuje się z cenami PCV
dla wielu branż, w tym bu i drewna, [MEWA]
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