
 

 

 
 
 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
A Pannonplast Nyrt. vezetésének vagyoni helyzetértékelése, stratégia és tervek 
 
 
2006. augusztus 29. 
 
A Pannonplast Nyrt. sajtó- és befektetõi találkozót tartott a mai napon, a 2006. augusztus 28-án nyilvánosságra 
hozott �A Pannonplast Nyrt. vezetésének vagyoni helyzetértékelése� tárgyú közlemény információinak 
magyarázatára, illetve kiegészítésére. Jelen közlemény szándéka, az eseményen elhangzott lényeges 
információk közzététele. 
 
A Pannonplast Nyrt. vezetése elvégezte a Társaság 2006. június 30-án, közvetlen és közvetett tulajdonában lévõ 
fõbb eszközök (részesedések, ingatlanok, stb.) értékelését, részben független piaci források és részben az elmúlt 
idõszak saját szakmai és tranzakciós tapasztalatára alapozva. 
 
A vizsgálat eredményének tükrében a Társaság vezetése, 4.500 és 4.700 forint között becsüli az egy részvényre 
jutó nettó vagyon nagyságát. 
 
Mûanyag csomagolás 
 
A Pannonplast az elkövetkezendõ napokban megalapítja szerbiai mûanyag-csomagolóeszköz gyártó 
leányvállalatát, 66%-os részesedéssel. A terjeszkedés azonnali beruházásigénye 355 millió forint. A termelés 
2007. elsõ negyedévében indul el. A helyi gyártókapacitással, a divízió mentesül a 20%-os szerbiai védõvám 
terhétõl. Az elsõ évben 400 millió forint árbevételt, míg három éven belül ennek dupláját várjuk a szerbiai 
leányvállalattól. Az EBITDA tekintetében az elsõ évben 70, míg három éven belül évi 140-150 milliós értéket 
várunk.  
Romániai jelenlétünket mind a kereskedelem, mind a használt technológia oldaláról átalakítjuk. Ennek hatása 
három éven belül fokozatos felfutással évi 120 millió EBITDA többletet jelenthet. A mûanyag csomagolási 
tevékenység 2007-ben várhatóan 1.250 millió forint EBITDA-t fog termelni.  
 
Kompozit szigetelõgyártás nagyfeszültségû elektromos hálózatokhoz 
 
FCI Furukawa leányvállalatunk új technológiák kifejlesztését követõen, elkezdte az európai piacok intenzív 
értékesítési lefedését. Ennek eredményeként 2007-ben 170, míg 2009-re évi 280 millió forintos EBITDA-t 
várunk. 
 
A fenti két divízió értéke a Pannonplast becslése szerint, 3.000 � 3.500 millió forint értéktöbbletet jelenthet a 
Társaság publikált IFRS szerinti saját tõkéje felett. 
 
Ingatlan portfolió 
 
A Pannonplast Csoport tulajdonában öt ingatlan komplexum található, Budapesten, Debrecenben, 
Székesfehérváron és Szombathelyen. Az ingatlanok döntõ része középtávú bérleti szerzõdéssel hasznosításra 
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került. Az ingatlan portfolió értéke a társaság becslése szerint, 1.700 � 1.900 millió forint értéktöbbletet 
jelenthet a Társaság publikált IFRS szerinti sajáttõkéje felett. 
 
Értékcsökkentõ tényezõk 
 
A kisebbségi részesedések, illetve az immateriális javak egy része a társaság becslése szerint, 800 � 900 millió 
forint értékcsökkentõ hatást jelenthetnek a Társaság publikált IFRS szerinti sajáttõkéjéhez viszonyítva. 
 
Synergon 
 
A befektetésben a Pannonplast Nyrt. jelentõs potenciált lát megfelelõ és széleskörû motivációs rendszer 
kialakítása, egységes szervezet, stabil tulajdonosi háttér, jól mûködõ Igazgatóság és Felügyelõ Bizottság 
létrehozása mellett. Elengedhetetlen a Synergon alapszabályának befektetõbarát módosítása. Nagy hangsúlyt 
kívánunk fektetni a növekedés mellett, a 4,5-5%-os nettó fedezetet elérõ eredményesség elérésére. Célunk, 
hogy a Synergon 2008-ra � az esetleges akvizíciók hatását nem számolva � éves 24.000 millió forint árbevétel 
mellett, 950 � 1.200 millió forint adózott eredményt érjen el. 
 
Alternatív energiaforrások 
 
A Pannonplast júniusban új üzletág kiépítését kezdte meg. Célja az alternatív energiaforrások kiaknázására 
irányuló beruházások fõvállalkozói szerepének ellátása. Jelenleg a bioetanol, biogáz és biomassza erõmûvek 
építésének fõvállalkozói feladataira a Pannonplast Polifin A Kft-t jelöltük ki. A közeljövõben 16 magyarországi 
bioetanol gyár építését valószínûsíti a társaság, melyekbõl 2008-ig 200 millió eurót meghaladó értékû 
projektben tervez a Pannonplast részt venni. Technológiai oldalon a Siemens/Lurgi cégekkel folyik az 
együttmûködés feltételeinek kialakítása. 
  
Felhívjuk a befektetõk és tõkepiac szereplõinek figyelmét, hogy a Pannonplast Nyrt. által készített becslések 
nem nyújtanak semmilyen garanciát a részvényárfolyam vele kapcsolatos bármilyen mértékû korrelációjára. 
 
 
Pannonplast Nyrt. 
Igazgatósága 


