menadżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach motoryzacyjnych.
Plan przejęć Boryszewa w sektorze motoryzacyjnym jest bardzo ambitny i być może znów
będzie dotyczył firm obecnych także w Polsce.
Więcej o planach tej grupy kapitałowej, nie tylko wobec zakładów Maflow, mówi w wywiadzie
p. Prezes Małgorzata Iwanejko (str. 26).

Podsumowanie

Aures stawia
na inwestycje

Czy czekają nas w najbliższym czasie kolejne przejęcia, obejmujące zakłady produkcyjne
w Polsce?. Zapewne tak. Zmiany właścicielskie
w sektorze motoryzacyjnym będą się nasilać,
ponieważ obecna sytuacja sprzyja przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji i sprzedaży aktywów, które nie są tak zwanym core-biznesem.
W Polsce mogą nastąpić przejęcia, które dotyczyć będą np. spółki Cablettra Poland w Mikołowie, należącej do włoskiej grupy, która znajduje
się w upadłości. Niejasny jest w dalszym ciągu
status Plastal Sp. z o.o. W przypadku tej firmy
dotychczasowy tryb prowadzenia postępowania
upadłościowego został zmieniony w maju br.
z postępowania upadłościowego, obejmującego
likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu. O przyszłości dostawcy,
Aures

który w Polsce ma trzy zakłady, decyduje obecnie syndyk masy upadłościowej szwedzkiej spółki-matki. Warto przypomnieć, że większość europejskich zakładów Plastal Holding jest obecnie
własnością Faurecii. Na razie nic nie wiadomo
na temat tego, aby francuski koncern miałby być
zainteresowany polskim Plastalem.

Rok 2010 dla firmy Aures z Sosnowca, dostawcy
motoryzacyjnego m.in. zaawansowanych technologicznie
komponentów z tworzyw termoplastycznych jest rokiem
przełomowym.

W następnym wydaniu kwartalnika postaramy
się zaprezentować kolejne przykłady przejęć.

ENGLISH SUMMARY

The recent several months have been
a period of mergers and acquisitions
in the automotive industry. Companies have changed hands also in Poland. The majority of the mergers and
acquisitions involved automotive suppliers located in Poland and owned
by international groups (e.g. Nexteer
Automotive, a division of Fluid Solutions Trelleborg Automotive). Other
bankrupt suppliers (Maflow).
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Aures

acquisitions involved plants owned by

Dostawcy

których na szczególne wskazanie zasługują osoby na kluczowych stanowiskach z wieloletnim doświadczeniem
w przemyśle motoryzacyjnym.
Zdaniem prezesa Auresu, ciężka
praca i jasno określona strategia pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Przykładem tego jest plan budżetowy
na lata 2011-2012, który zakłada znaczący wzrost przychodów do poziomu
50 mln złotych. Zarząd firmy jest przekonany, że dzięki konsekwentnym działaniom i ciągłemu doskonaleniu w każ-

Aures

dym aspekcie organizacyjnym dostawca
przez kolejne lata będzie solidnym partnerem dla najbardziej wymagających
odbiorców z sektora motoryzacyjnego.
- W związku z pozyskaniem nowych

w nową maszynę współrzędnościową

AURES Sp. z o.o. (www.aures.pl)

projektów, obejmujących między innymi

DEA Global Advantage o zakresie po-

prowadzi działalność od 1996 roku.

wytwarzanie części estetycznych wypo-

miarowym: 900x2000x800 mm.

Spółka z Sosnowca zatrudnia pod ko-

sażenia wnętrz oraz części transparent-

Inwestycje w urządzenia produkcyj-

niec br. 150 osób. Zakład, którego

nych i konstrukcyjnych lamp dla kilku

ne to nie wszystkie tegoroczne działania

część produkcyjna ma 7 tys. m 2, wytwa-

nowych modeli samochodów – mówi

dostawcy z Sosnowca. - Mamy świado-

rza m.in. elementy lamp i reflektorów

Tomasz Kajmowicz, Prezes Auresu –

mość - mówi Tomasz Kajmowicz - że

samochodowych oraz elementy wiązek

uruchomiliśmy inwestycje o wartości

nawet zakup najlepszego wyposażenia

elektrycznych. Spółka świadczy także

przekraczających 8 mln złotych, które

to za mało aby spełniać wymogi jakie

usługi w zakresie sprzedaży form wtry-

obejmą m. in. zakup wtryskarek naj-

stawia sektor motoryzacyjny, dlatego

skowych oraz badań laboratoryjnych.

bardziej uznanych marek. Łączne w

postawimy na rozwój profesjonalnej ka-

Aures posiada certyfikaty ISO/TS 16949

tym roku doposażenie zakładu obejmu-

dry oraz szkolenie pracowników. Załoga

i ISO 9001.

je 9 nowych maszyn o sile zamykania

ciągle powiększa się o specjalistów, z

od 150T-1300T. Maszyny wyposażone
będą we wszystkie niezbędne peryferia
tak, aby realizować produkcję na najwyższym poziomie.
Do tej pory w zakładzie zainstalowano zupełnie nowy system chłodzenia
oraz sprężonego powietrza, co pozwoli
na wymierne zwiększenie wydajności
całej produkcji oraz zabezpieczy dostawy do Klientów nawet przy najbardziej
wymagającej pogodzie.
W obszarze montażu, Aures uzupełnia dotychczasowy park maszynowy
(zgrzewarki i napylarki do aluminium) o
dwie nowe zgrzewarki firmy Branson.
Aures

Stawiając na jakość postanowiono także wyposażyć laboratorium pomiarowe

październik - grudzień 2010
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