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KOMUNIKAT   PRASOWY 

 

14 maja 2015 

 

 

 

 

 

WYPŁATA DYWIDENDY  

 

Zarząd MFO S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 13 maja 2015 r. 

uchwałę nr 2 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.  

Postanowiono wypłacić dywidendę w wysokości  1.830.000,- (słownie: jeden milion osiemset 

trzydzieści tysięcy) złotych, co daje 0,30 złotego na każdą akcję. 

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje MFO S.A. w dniu 30 czerwca 2015 

roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 lipca 2015 r.  

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MFO SA 

MFO SA, działająca od 2000 roku (początkowo jako Sp. z o.o.), jest liderem polskiego rynku 

zimnogiętych profili stalowych. Spółka produkuje przede wszystkim profile zimnogięte dla 

wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz profile specjalne zimnogięte dla branży konstrukcyjnej, 

automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. W zakres działalności MFO wchodzi również 

produkcja profili zimnogiętych do suchej zabudowy gipsowo-kartonowej.  
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Spółka oferuje bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment wyrobów, obejmujący profile w ponad 

1000 wymiarach i kształtach do wszystkich systemów okiennych, zabudów gipsowo-kartonowych, 

jak również szeroki wybór kształtowników specjalnych, które są produkowane w oparciu o 

dokumentację zamawiającego lub według dokumentacji opracowanej przez dział techniczny 

Spółki. Spółka produkuje profile stalowe zimnogięte z blach zimno i gorącowalcowanych. 

 

MFO SA opiera swą działalność na sprzedaży wyrobów własnych. Produkcja Spółki odbywa się w 

zakładzie w Kożuszkach Parcel k/Sochaczewa. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu 

MFO SA zapewnia krótki czas realizacji zamówień dla klientów oraz wysoką jakość profili. 

 

MFO SA wielokrotnie pozyskiwała środki z Unii Europejskiej na rozwój i unowocześnienie 

prowadzonej działalności. Obecnie Spółka jest na etapie wdrażania opracowanych przez siebie 

dwóch innowacyjnych projektów, na które w 2013 roku pozyskała dotacje w wysokości 7,2 mln zł.  

 

MFO SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród, przyznanych w uznaniu dla dynamicznego 

rozwoju Spółki. Są wśród nich Diamenty Forbesa (lata 2012-2013), Gazele Biznesu (lata 2005-

2014) czy wyróżnienie Lider Rynku Stolarski Budowlanej (lata 2006-2014) przyznawane przez 

Forum Branżowe.  

 
ASORTYMENT  

 

Asortyment produktowy MFO SA obejmuje:  

- Profile okienne - stosowane jako wzmocnienia do stolarki okiennej PCV, produkowane w 

zróżnicowanych typach i kształtach do większości systemów okiennych w tym: Aluplast, 

Kamerling, Rehau, Roplasto, Schucko, Spectus, Trocal, Veka, KBE, Avangarde, Deco. 

Firma produkuje profile okienne dla ponad 400 odbiorców między innymi w Polsce, 

Niemczech, Austrii, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Cyprze, Litwie, Estonii, Słowacji, 

Czechach, Rosji, Meksyku, Argentynie i Gwatemali. Pozycja rynkowa MFO w zakresie tego 

rodzaju asortymentu oceniana jest przez Zarząd na ok. 25% rynku krajowego. 

- Profile specjalne - adresowane są do odbiorców z sektora budownictwa, elementów 

konstrukcyjnych, automotive, branży klimatyzacyjnej, instalatorskiej i elementów 

wyposażenia wnętrz. Wśród odbiorców MFO tego rodzaju produktów są firmy między 

innymi z Polski, Austrii, Niemiec, Szwecji, Holandii, Francji i Belgii. 

- Profile GK - przeznaczone są do budowy konstrukcji z zastosowaniem płyt gipsowo-

kartonowych, a stosowane głównie przez podmioty z branży budowlano-montażowej.  
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PRODUKCJA  

 

Produkcja Spółki odbywa się w zakładzie w Kożuszkach Parcel k/Sochaczewa. Dzięki 

nowoczesnemu parkowi maszynowemu MFO SA zapewnia krótki czas realizacji zamówień dla 

klientów oraz wysoką jakość profili. 

 

Produkcja prowadzona jest w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy 

odpowiadające wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 

10162. Zgodność stosowanych przez MFO procedur zarządczych potwierdzają cykliczne audyty 

zewnętrzne przeprowadzane przez niezależną, szwajcarską jednostkę audytorską SGS i brytyjską 

jednostkę akredytującą UKAS. Ponadto procedury kontroli jakości oraz jakość samych wyrobów, tj. 

kształtowników stalowych, są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i 

certyfikacji - Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, który dokonuje badania: 

kontroli warunków organizacyjno-technicznych w tym zakładowej kontroli produkcji, a także 

właściwości mechanicznych i chemicznych i fizycznych produkowanych kształtowników stalowych. 

 

WŁASNA KOMÓRKA PROJEKTOWA  

 

MFO SA posiada własną komórkę projektową, odpowiedzialną za projektowanie i rozwój 

produktów i technologii produkcyjnych. Niektóre ze stworzonych przez Spółkę produktów i 

technologii mają charakter unikatowy, nieznany i niestosowany dotychczas na świecie. 

Technologie te, jako innowacje, zostały objęte zgłoszeniami patentowymi do Urzędu Patentowego 

RP. W efekcie zwiększa to atrakcyjność oferty Spółki i umacnia jej pozycję konkurencyjną.   

 

MFO opracowało także i opatentowało technologię „MFO ECO technology” pozwalającą na 

oszczędzanie ilości stali użytej do produkcji profili, co wpływa na obniżenie kosztów zakupu 

surowców i jednocześnie wpływa na cenę finalną produktów. 

 

SPRZEDAŻ  

 

MFO SA prowadzi sprzedaż wyrobów zarówno w Polsce jak i za granicą, systematycznie 

zwiększając udział eksportu w strukturze przychodów. W latach 2010-2014 wartość eksportu 

Spółki wzrosła prawie czterokrotnie, a jego udział w strukturze przychodów przekroczył 40%.  
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Sprzedaż eksportowa Spółki realizowana jest do krajów europejskich, do Rosji , do krajów Ameryki 

Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii. Największy udział w eksporcie Spółki w 2014 roku 

miały Niemcy (28%), Litwa (12%), Włochy (7%), Francja (7%), Hiszpania (6%).  

 

Sprzedaż produktów Spółki odbywa się w oparciu o ramowe umowy współpracy i zamówienia 

handlowe. Spółka posiada ponad 600 czynnych odbiorców produktów. Portfel kontrahentów jest 

rozdrobniony w stopniu gwarantującym brak uzależnienia od kluczowych odbiorców.  

 

 

Wiecej informacji na www.mfo.pl 

 

 

Niniejszy dokument („Dokument”) został opracowany przez MFO S.A. Informacje zawarte w Dokumencie zebrano i 

przygotowano z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez 

MFO S.A. za wiarygodne, w szczególności w oparciu o sprawozdania finansowe za lata 2010, 2011, 2012, 2013 oraz 2014. 

Żadna informacja zawarta w Dokumencie nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej ani też nie 

jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do instytucji lub 

jakichkolwiek innych osób, którym Dokument zostanie udostępniony. MFO S.A. nie gwarantuje kompletności informacji 

zawartych w Dokumencie oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie 

Dokumentu. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie 

podejmujący taką decyzję. Informacje zawarte w Dokumencie mogą się zdezaktualizować, a MFO S.A. nie zobowiązuje się do 

informowania o tym fakcie. 

Dokument ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oferty publicznej w 

rozumieniu przepisów o ofercie publicznej, propozycji nabycia, reklamy ani zaproszenia do nabycia akcji MFO S.A.  

Żaden z zapisów Dokumentu nie tworzy zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek 

stosunku prawnego, którego stroną byłoby MFO S.A. 

 


