
Gekoplast - tworzymy wartość dla inwestorów  

 

 

 

 

 

 

 

Strategia – Finanse - Kadry 

Piotr Górowski, od 2010 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 

Gekoplast 

Od 2010 roku Prezes przejętej spółki Geko-Kart. Przeprowadził 

konsolidację obydwu podmiotów zakończoną ich połączeniem w 2013 

roku oraz wdrożył strategię rozwoju dla firmy. Ma szerokie 

doświadczenie w zarządzaniu firmami produkcyjnymi. Przez wiele lat 

kierował dużymi zakładami pracy z grupy Impexmetalu (Walcownia 

Metali Dziedzice S.A., Huta Metali Niezależnych Szopienice S.A. oraz 

Hutmen S.A.). Zajmował także stanowisko Prezesa w Hucie Andrzej 

S.A. oraz WIKO Company S.A. i  brał udział w pracach wielu rad 

nadzorczych. Wielokrotnie wdrażał procesy restrukturyzacyjne, 

naprawcze oraz konsolidacyjne. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz 

studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Produkcja – Jakość – Planowanie 

dr Joanna Siempińska, od 2011 roku Członek Zarządu oraz 

Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Gekoplast  

Jako Członek Zarządu Geko-Kart z sukcesem przeprowadziła proces 

poprawy efektywności produkcji i połączenia zakładów produkcyjnych 

Gekoplast i Geko-Kart. Ekspercką wiedzę oraz szerokie doświadczenie 

związane z produkcją tworzyw sztucznych zdobyła grupie Boryszew. 

Jako Prezes działającej w tej branży spółki Lentex nadzorowała 

przejęcie Gamrat. W swojej karierze pełniła także funkcję Prezesa 

Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”, gdzie nadzorowała proces 

restrukturyzacyjny. Karierę zaczynała w branży finansowej. Jest 

doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.  

 

Sprzedaż – Marketing – Zakupy 

Krzysztof Kaczmarczyk, od 2010 roku Członek Zarządu oraz 

Dyrektor ds. Handlu Gekoplast  

Od 17 lat związany z branżą. Jest jednym z głównych twórców sukcesu 

Gekoplastu na rynku płyt komórkowych, gdzie spółka jest liderem w 

CEE. Od 2003 do 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży i 

Marketingu, w 2010 roku objął stanowisko Członka Zarządu w Geko-

Kart. Wcześniej, przez 6 lat współpracował z Zakładem Tworzyw 

Sztucznych Nitron, gdzie w latach 1997-2003 zajmował stanowisko 

Specjalisty ds. Techniki, a następnie Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. 

Jest absolwentem Politechniki Opolskiej oraz studiów MBA w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. 
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Profil spółki 

Gekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej 

i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. 

W swojej ofercie spółka ma również płyty pełne i opakowania z 

tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami klienta. Nowoczesny i wydajny 

zakład produkcyjny ma obecnie moce produkcyjne ma 

poziomie ok. 15,8 tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja 

na Górnym Śląsku, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i 

sprawne zapewnienie dostaw, zarówno na rynek krajowy, jak i 

kluczowe rynki zagraniczne.  

Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, odpowiadający 

za około połowę przychodów przedsiębiorstwa. Firma wysyła 

swoje produkty m.in. do Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, 

Danii i na Litwę. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy 

działające w takich branżach jak: przemysł opakowaniowy, 

AGD, motoryzacja, budownictwo, farmacja. 

Gekoplast jest spółką portfelową funduszu Capital Partners 

Investment I FIZ. 
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Historia restrukturyzacji 

 

Powstanie Gekoplast w 2010 roku to efekt nabycia przez 
inwestora działającego w branży private equity, fundusz 
Capital Partners Investment I FIZ – dwóch funkcjonujących w 
niedużej odległości od siebie zakładów produkcyjnych, których 
profil produkcji pokrywał się w znacznej części. Jednostki te, 
działając osobno, nieefektywnie zarządzane, nie były w stanie 
osiągać satysfakcjonującej rentowności ani rozwijać się w 
zadowalającym tempie.  

Inwestor rozpoczął proces restrukturyzacji od powołania 
zarządu, w skład którego weszli menedżerowie, legitymujący 
się wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu podmiotami 
produkcyjnymi oraz mający na swoim koncie udane procesy 
restrukturyzacyjne dużych przedsiębiorstw. Zarząd 
przygotował wraz z inwestorem plan konsolidacji i 
restrukturyzacji obu konkurujących do tej pory ze sobą 
zakładów oraz strategię inwestycją na kolejne lata. 

Nadrzędnym założonym celem było stworzenie 
nowoczesnego, wydajnego i rentownego przedsiębiorstwa, 
które w pełni wykorzysta swój potencjał tkwiący w posiadanych  

 

 

 

aktywach, doświadczonej załodze, dogodnej lokalizacji oraz 

ugruntowanym 
kontaktom handlowym w Polsce i Europie.  

Proces rozpoczęto od przeniesienia zasobów produkcyjnych 
do jednej lokalizacji. Następnie optymalizowano zatrudnienie, 
dostosowując je do nowych warunków. Bezpośrednim efektem 
tych decyzji była znaczna redukcja kosztów stałych, m.in. 
takich jak: utrzymanie i eksploatacja, ochrona budynków i 
wynagrodzenia, a przede wszystkim optymalizacja 
wykorzystania posiadanych aktywów i związany z tym 
bezpośrednio wzrost efektywności produkcji. Obecnie 
Gekoplast ma siedzibę w Krupskim Młynie, gdzie skupia całą 
produkcję oraz funkcje zaplecza, tj. księgowość, administrację, 
jednostki sprzedażowe.  

  

2 mln PLN 
w obszarze HR 

1,64 mln PLN 
w obszarze produkcji 

1,2 mln PLN 
w obszarze finansów 

Obszary, w których uzyskano największy 

efekt finansowy 

 
6,42mln zł 

efekt finansowy 

restrukturyzacji 



Spółka równocześnie wdrożyła program podniesienia 
efektywności produkcji. Usprawniono proces planowania i 
wprowadzono standaryzację produkcji zmianowej. W efekcie 
wzrosła wydajność pracy i wykorzystanie parku maszynowego. 
Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) dla całej 
produkcji wzrósł z poziomu 35 proc. do średniego poziomu 65-
70 proc.  

  

Proces produkcji  

i przetwórstwa płyt 



Wdrożono system zapobiegania awariom technicznym (TPM), 
co zwiększyło wykorzystanie parku maszynowego. Natomiast 
zmodernizowanie hali produkcyjnej miało istotne znaczenie dla 
zwiększenia wydajności systemu logistycznego i 
magazynowania surowców. Termomodernizacja i wymiana 
oświetlenia pozwoliły obniżyć koszty utrzymania budynków. W 
trakcie restrukturyzacyjnych  osiągnięto efekt 
oszczędnościowy na poziomie 6,42 mln zł w skali roku, w tym 
1,2 mln na samych kosztach finansowych. 

Zarząd wdrożył w ciągu 4 lat szeroko zakrojony plan 
inwestycyjny wart około 18 mln zł. W jego ramach zakupiono 
między innymi cztery nowe linie produkcyjne oraz 
wyremontowano i zmodernizowano budynki hal produkcyjnych 
i zaplecza administracyjnego. Inwestycje były finansowane w 
całości ze środków własnych i kredytów bankowych. Mimo to, 
zadłużenie spółki jest na bezpiecznym poziomie, otwierając 
możliwości finansowania kolejnych inwestycji. 

Wprowadzenie wysokich standardów zarządzania, kontroli 
kosztów oraz wydajności i jakości produkcji niemal natychmiast 
przełożyły się na osiągane wyniki finansowe Gekoplastu. 
Efektem głębokiej restrukturyzacji była znaczna poprawa 
rentowności na wszystkich poziomach. Podczas gdy w 2010 
roku marża EBITDA wyniosła niecałe 4 proc., już w 2012 r. była 
ponad dwukrotnie wyższa. Równie dynamicznie rosła 
rentowność zysku netto przedsiębiorstwa – jeszcze w 2010 
roku wynik był ujemny, w 2012 r. zaś wyniósł 2,8 mln, a w 2013 
r. już 3,2 mln zł, przy rentowności netto – odpowiednio 3,7 proc. 
i 4,3 proc. Po czterech kwartałach 2014 roku wskaźnik EBITDA 
osiągnął wartość niemal 7,6 mln zł, a według oficjalnych 
prognoz zarządu w 2015 roku wyniesie 11 mln zł. Ponadto w 
całym 2014 r. spółka wypracowała 4,1 mln zł zysku, przy 76,3 
mln zł przychodów, co daje 5,42 proc. rentowności netto. 

W 4 lata po konsolidacji Gekoplast stał się niekwestionowanym 
liderem w sprzedaży płyt komórkowych nie tylko w Polsce, ale 
również w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie ma niemal 
jedną trzecią tego rynku. Jest również jednym z czołowych 
producentów płyt komórkowych na skalę europejską (ok.10 
proc. rynku). Jednym z głównych filarów sprzedaży spółki jest 
eksport, który odpowiada za połowę obrotów.  

Baza odbiorców jest mocno zdywersyfikowana, udział 
największego z nich nie przekracza 6 proc. rocznych obrotów 
spółki. Do głównych klientów Gekoplastu należą podmioty z 
branż: opakowaniowej (ok. 30 proc. sprzedaży) AGD&RTV (18 
proc.) i motoryzacyjnej (11 proc.) i farmaceutycznej (7 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje w rozwój linii produkcyjnych 

3,1 mln PLN 6,9 mln PLN 

8 mln PLN 

2010-2012 r. 

2013 r. 

2014 r. 

18 mln 

PLN 

Udział branż w sprzedaży

Udział produktów w sprzedaży wg wartości  

18% AGD&RTV 

11% motoryzacja 

7% farmacja 

4,8% przemysł metalowy 

3,6% budownictwo 

25,6% pozostałe 

38% 

opakowania 

41% 

płyty komórkowe 

10% 

płyty pełne 

6% 

wyroby wtryskowe 

5% 

pozostałe 

30% przemysł 

opakowaniowy 



Strategia rozwoju 

Zgodnie ze strategią rozwoju, Gekoplast będzie w pełni 
konsumował efekty restrukturyzacji i poniesionych inwestycji 
dopiero w kolejnych latach. Zarząd planuje przy utrzymaniu 
kosztów stałych na obecnym poziomie, zwiększyć sprzedaż o 
ok. 18 proc. w 2015 r. Umożliwi to spółce skokowe zwiększenie 
zyskowności. Tak dynamiczny wzrost sprzedaży będzie 
możliwy dzięki wprowadzeniu do asortymentu nowych 
produktów oraz intensyfikacji sprzedaży płyt pełnych. Wśród 
nowych produktów istotny udział w tym wzroście mają mieć 
tzw. layer-pady, czyli  przekładki plastikowe, stosowane jako 
warstwy rozdzielające poszczególne poziomy sztaplowanych 
produktów, takich jak butelki, słoiki czy puszki. Popyt na nie 
systematycznie rośnie, ponieważ są interesującą alternatywą 
dla płyt kartonowych. Można ich bowiem używać wielokrotnie, 
są bezpieczniejsze i bardziej higieniczne. Docelowo mają 
odpowiadać za ponad 10 proc. sprzedaży spółki, zwiększając 
znacząco udział produktów wysoko przetworzonych w 
przychodach (z dzisiejszego poziomu ok. 40 proc.).  

Zgodnie z założeniami 70 proc. dodatkowej sprzedaży ma trafić 
na rynki zagraniczne, głównie do Niemiec, które są już teraz 
największym odbiorcą Gekolpastu. Jeśli chodzi o branże, do 
których spółka planuje zwiększyć sprzedaż, to są to głównie 
producenci opakowań szklanych i AGD. Jednocześnie w ciągu 
4-5 lat Gekoplast chce zwiększyć swój udział w europejskim 
rynku z obecnych  8 proc. do 15 proc. i stać się jedną z 
czołowych firm w branży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015

-21,8% 

+20,7% 

Zmniejszenie produkcji wyrobów wtryskowych, 
rozdmuchowych i PET 

Zwiększenie produkcji płyt komórkowych i 
wprowadzenie nowego asortymentu tj. layer-pady 

+84,7% 
Wzrost produkcji płyt pełnych oraz rozwój produkcji 
wysoko przetworzonej 

+8,4% Wzrost produkcji opakowań 

Zmiana struktury sprzedaży 

70% nowej 

produkcji trafi 

za granicę 



Prognoza finansowa 2015 

W 2015 r. wynik netto ma według prognoz ukształtować się na 
poziomie 6,3 mln zł, a EBITDA 11 mln zł, przy przychodach 
przekraczających 90 mln zł. Oznacza to, że rentowność 
EBITDA przekroczy 12 proc., a rentowność netto wyniesie ok. 
7 proc., czyli będzie ponad 8-krotnie wyższa niż w 2011 r. 
(pierwszym roku po konsolidacji zakładów). 

W tym roku zarząd planuje kontynuację procesów 
inwestycyjnych i modernizacyjnych, które podniosą moce 
przerobowe, efektywność produkcji i pozwolą na dalszą 
dywersyfikację oferty. CAPEX na 2015 rok to niemal 8 mln zł, 
które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację 
infrastruktury i rozbudowę parku maszynowego. 2015 rok to 
dalszy wzrost moce produkcyjnych spółki o 16 proc., do 15,8 
tys. ton.  

Jednocześnie zarząd będzie intensywnie pracował nad 
utrzymaniem wysokiej dyscypliny kosztowej - na bieżący rok 
zaplanowane są działania, które pozwolą na dalszą redukcję 
kosztów stałych, pomimo planowanego znacznego wzrostu 
produkcji i sprzedaży. 

Ważnym celem będzie również poprawa efektywności 
produkcji, w czym pomóc ma m.in. wdrożenie 2. etapu TPM 
(system zapobiegania awariom technicznym). Dzięki temu 
możliwe będzie ustabilizowanie wskaźnika OEE na bardzo 
wysokim poziomie ok. 70 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Polityka dywidendy 

O ile sytuacja ekonomiczna spółki i potrzeby inwestycyjne 
pozwolą, zarząd będzie rekomendował co roku wypłatę co 
najmniej 30 proc. zysku w postaci dywidendy. 

 

 

 

Pozycja (tys. PLN/%) 2014 2015 E Zmiana 

Przychody  76 279  90 471  +18,6%  

Zysk netto  4 134  6 284 +52%  

Rentowność netto  5,42%  7%  +1,58 pp  

EBITDA  7 702  11 014  +43%  

Rentowność EBITDA  10,1%  12,2%  +2,1 pp  

Koszty operacyjne  71 965  82 464  +14,6%  

Koszty operacyjne do przychodów  94,3%  91,1%  -3,2 pp  

Zysk ze sprzedaży  4 314  8 007  +85,6%  



 

 

 

 

 

Wyróżniki i przewagi konkurencyjne 

 Lider w swoim segmencie 

 Zbudowana baza do dynamicznego wzrostu zyskowności 

 Praktycznie zakończony proces inwestycyjny stwarzający możliwości 
znacznych wzrostów sprzedaży 

 Doskonała lokalizacja - niższe koszty transportu na kluczowe rynki, 
nowoczesny układ drogowy o dużej przepustowości, dostęp do 
wykwalifikowanej kadry 

 Doświadczony zarząd o bardzo wysokich kompetencjach w 
zarządzaniu spółkami produkcyjnymi i zwiększaniu efektywności 
przedsiębiorstw 

 Niższe niż w Europie Zachodniej koszty pracy, przy jakości produktu na 
tym samym poziomie 

 Kluczowa grupa odbiorców – przemysł opakowaniowy – przenoszą się 
z krajów „starej Unii” do Europy Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja, 

Węgry) 

 Własne nieruchomości dające możliwości rozbudowy hal w przyszłości. 

 Brak uzależnienia od poszczególnych segmentów gospodarki - 
podatności odporność/uniezależnienie na wahania koniunktury  

 Zdywersyfikowana grupa odbiorców (największy nie przekracza 6% 
sprzedaży) 

 Fundamentalnie silna struktura aktywów: aktywa trwałe – 46 mln zł (77 
proc. aktywów) 

 Bezpieczny poziom zadłużenia  

 zadłużenie długoterminowe do kapitału własnego – 0,28  

 Zadłużenie kapitału własnego - 1,43 

 Stopa zadłużenia ogólnego 48 proc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


