
 

1 
 

KOMUNIKAT PRASOWY 

 

18 grudnia 2013  

 

 
 

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE 

STOPA REDUKCJI W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 

81,5% 

 

MFO SA, lider polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych, przydzielił wszystkie Akcje 

Oferowane. Inwestorom przydzielono łącznie 2.000.000 akcji. Inwestorzy instytucjonalni 

objęli 1.600.000 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 400.000 akcji. Stopa redukcji w 

transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 81,5%. 

 

Spółka pozyskała w ramach oferty publicznej 12,43 mln zł brutto, które przeznaczy na 

realizację strategii zwiększenia mocy produkcyjnych w sektorze innowacyjnych produktów, 

które pozwolą na wejście w nowe segmenty rynku oraz zwiększą konkurencyjność MFO na 

rynkach europejskich, głównie na najbardziej rozwiniętym i chłonnym rynku niemieckim. 

 

Oferta objęła również 900 000 akcji sprzedawanych przez inwestora finansowego, co 

oznacza, że wartość całej oferty wyniosła 22,6 mln zł.   

 

Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest około 9 stycznia 2014 roku. 

 

Doradcami Spółki w procesie oferty publicznej są: Millennium Dom Maklerski S.A., który 

pełnił rolę oferującego, kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy sp. k., audytorem jest 

ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k.  
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Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i przebiegu oferty publicznej. Wszystkie zaoferowane 

akcje zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a stopa redukcji w 

transzy inwestorów indywidualnych była bardzo wysoka i wyniosła 81,5 %. Już dziś jesteśmy 

liderem polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych w Polsce, mamy jeden z 

najnowocześniejszych w Europie zakładów produkcyjnych, a nasze produkty dostarczamy do 

około 30 krajów na całym świecie. Dzięki środkom pozyskanym w trakcie oferty publicznej 

zwiększymy nasze moce produkcyjne w sektorze innowacyjnych produktów, co pozwoli nam na 

opanowanie nowych segmentów rynku oraz zwiększy naszą konkurencyjność na rynkach 

europejskich. Planowane inwestycje znacznie przyśpieszą rozwój MFO, cieszymy się, że nowi 

akcjonariusze Spółki będą mogli w naszym dalszym rozwoju uczestniczyć – powiedział Tomasz 

Mirski, Prezes Zarządu MFO S.A. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Iwona Mojsiuszko  

M+G 

tel. +48 22 416 01 02, +48 501 183 386 

e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl 

 

 

 

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.  
 
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. Ich udział w przychodach ze sprzedaży 
wynosił w latach 2010-2012 od 96,62% do 98,13%.  
 
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. 
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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.  
 
Spółka od lat notuje bardzo dobre wyniki finansowe. W 2012 roku MFO SA wypracowała przychody ze 
sprzedaży w wysokości 162,53 mln zł (wzrost o 11,3% w porównaniu do roku 2011 r.) oraz zysk netto 
sięgający 4,94 mln zł (wzrost o 16,6%).   
 
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 2005-2012) czy wyróżnienie 
Lider Rynku Stolarski Budowlanej (lata 2006-2012) przyznawane przez Forum Branżowe.  
 
Największym akcjonariuszem MFO SA jest Tomasz Mirski, Prezes Zarządu Spółki. Na koniec 2012 roku 
Spółka zatrudniała 131 osób.   
 

Wiecej informacji na www.mfo.pl 

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery 

wartościowe spółki MFO S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Spółki i oferty 

publicznej jej akcji będzie prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a jakakolwiek inwestycja w akcje Spółki powinna być dokonywana wyłącznie 

na podstawie informacji zawartych w prospekcie oraz wszelkich aneksach oraz komunikatach aktualizujących do prospektu. Prospekt 

emisyjny Spółki, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 r., został opublikowany i jest dostępny na 

stronie internetowej Spółki pod adresem www.mfo.pl oraz oferującego (Millennium Dom Maklerski S.A.): www.millenniumdm.pl. 

 


