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Legrand reorganizuje
pion sprzedaøy krajowej
Legrand zreorganizowa≥ pion sprze-
daøy (front office) tworzπc nowπ struk-
turÍ. Zmiana polega na powo≥aniu
i wdroøeniu zespo≥Ûw odpowiedzial-
nych za g≥Ûwne obszary biznesu na
poziomie kraju, odpowiadajπce rynko-
wi dystrybucji i rynkowi inwestycji,
z jednoczesnπ rezygnacjπ z podzia≥u
na regiony. Zmiana ta pociπga za so-
bπ likwidacjÍ stanowisk dyrektorÛw re-
gionalnych. Osobami bezpoúrednio
odpowiedzialnymi za pracownikÛw
i ich dzia≥ania na rynku dystrybucyj-
nym oraz inwestycyjnym bÍdπ: Piotr
Bia≥ob≥ocki ñ rynek dystrybucji oraz
Krzysztof Majta ñ rynek inwestycji.
Legrand w Polsce rozpoczπ≥ dzia≥al-
noúÊ w roku 1996 r. od zainwestowa-
nia w polskπ fabrykÍ w Zπbkowicach
ålπskich, ktÛra produkuje aparaturÍ
zabezpieczeniowπ nN. OprÛcz wyro-
bÛw wytwarzanych w Zπbkowicach
Legrand oferuje w naszym kraju rÛw-
nieø inne produkty: osprzÍt elektroin-
stalacyjny, rozdzielnice, szafy i obu-
dowy elektryczne, listwy i kana≥y ka-
blowe do rozprowadzania instalacji
elektrycznych.

W≥adze Orgalime
goúci≥y w Polsce
20 stycznia 2011 r. na zaproszenie
Polskiej Izby Gospodarczej Elektro-
techniki (PIGE) goúci≥ w Warszawie
dyrektor wykonawczy Orgalime Ad-
rian Harris. Orgalime jest najwiÍk-
szym europejskim zgrupowaniem
izb przemys≥owych branøy elektro-
techniki, elektroniki i metalurgii. Zrze-
sza 35 federacji izb przemys≥owych
z 23 krajÛw, skupiajπcych 130 tys.
firm zatrudniajπcych ≥πcznie 10,6 mln
pracownikÛw. Spotkanie odby≥o siÍ
w siedzibie Krajowej Izby Gospodar-
czej, ktÛrej PIGE jest cz≥onkiem. Na
spotkaniu obecny by≥ sekretarz gene-
ralny KIG Marek K≥oczko, a PIGE re-
prezentowali: prezes Janusz Nowak,
sekretarz zarzπdu Janusz Nowastow-
ski oraz cz≥onek zarzπdu Kazimierz
SkwierczyÒski. Obecni byli takøe dy-
rektor BBJ SEP Janusz OkÛlski oraz
dyrektor CECED Polska Wojciech
Konecki. Podczas spotkania Adrian
Harris zaprezentowa≥ aktualne pro-
jekty Orgalime. Zaproponowa≥ takøe
zorganizowanie z pomocπ PIGE spo-
tkania prezydenta Orgalime Richar-
da Dicka z polskim ministrem gospo-
darki Waldemarem Pawlakiem oraz
przygotowanie konferencji dotyczπ-
cej programu Elektra 2020, ktÛra
mia≥aby siÍ odbyÊ w drugiej po≥owie
bieøπcego roku.
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Atrem zdecydowa≥ siÍ
dokapitalizowaÊ dzia≥a-
jπcπ w segmencie elek-

troenergetyki spÛ≥kÍ zaleønπ
Contrast kwotπ 12,1 mln z≥, ktÛ-
ra pierwotnie przeznaczona by≥a
na akwizycjÍ. Decyzja ta ñ jak
podkreúlajπ w≥adze Atermu
ñ zwiπzana jest z dynamicznym
rozwojem Contrastu, ktÛrego
przychody wzros≥y z 10,8 mln z≥
w 2007 r. do oko≥o 80 mln z≥
w roku 2010 r. DziÍki transfero-
wi úrodkÛw kapita≥y w≥asne Con-
trastu wzrosnπ z 15 do 30 mln z≥.
To pozwoli na ekspansjÍ spÛ≥ki
w sektorze budownictwa elektro-
energetycznego.

Pieniπdze 
na nowy sprzÍt

Contrast potrzebuje dodatko-
wego finansowania ze wzglÍdu
na wzrost skali dzia≥alnoúci,
ofertowanie w wiÍkszych, spe-
cjalistycznych i bardziej wy-
magajπcych kontraktach w ob-
szarze wysokich i najwyøszych
napiÍÊ oraz energetyki odna-
wialnej. Dzia≥alnoúciπ tπ zaj-
muje siÍ utworzony z poczπt-
kiem bieøπcego roku pion bu-
downictwa energetycznego.
årodki, ktÛre otrzyma przedsiÍ-
biorstwo, przeznaczone zostanπ
g≥Ûwnie na rozwÛj bazy sprzÍto-
wej i zatrudnienie kluczowych
specjalistÛw z branøy budownic-
twa energetycznego. Contrast
planuje zakup specjalistycznych
samochodÛw z düwigami pneu-
matycznymi, podnoúnikÛw i wy-
ciπgarek do lin potrzebnych do
budowy sieci, a takøe sprzÍtu
przeznaczonego do stawiania

s≥upÛw, np. wieø wia-
trowych.

Dom-Mar zostanie
wch≥oniÍty

W stosunku do swo-
jej drugiej spÛ≥ki zaleø-
nej ñ Dom Maru ñ
Atrem ma inne plany.
Zamierza w≥πczyÊ jπ
w swoje struktury, dziÍ-
ki czemu rocznie grupie uda siÍ
zaoszczÍdziÊ kilkaset tysiÍcy
z≥otych. Co wiÍcej, fuzja ma
pozwoliÊ na pozyskiwanie
przez Atrem wiÍkszych zleceÒ
w segmencie klimatyzacji.

ñ Zdecydowaliúmy o w≥πczeniu
Dom-Maru w struktury Atremu,
poniewaø dzia≥alnoúÊ obydwu
spÛ≥ek bardzo mocno jest ze sobπ
zwiπzana. Atrem oferuje m.in.
systemy automatyki, ktÛre sterujπ
klimatyzacjπ wykonywanπ przez
Dom-Mar. WiÍkszoúÊ realizacji
Dom-Mar wykonywa≥ na zlecenie
Atremu. DziÍki doúwiadczeniu,
know-how, zasobom ludzkim
i technicznym Dom-Maru wspÛl-
nie bÍdziemy oferowaÊ bardziej
kompleksowe us≥ugi i zwiÍkszy
siÍ nasza si≥a przetargowa ñ
oznajmia Konrad åniata≥a, pre-
zes Atremu. 

Po zmianach wszystkie reali-
zacje oraz portfel zleceÒ Dom-
-Maru, ktÛry ma wartoúÊ 3 mln z≥,
zostanπ przejÍte przez Atrem.
Wszyscy pracownicy i ca≥a
dzia≥alnoúÊ operacyjna prze-
niosπ siÍ do siedziby w Z≥otni-
kach. Zarzπd Atremu planuje
dope≥nienie wszystkich formal-
noúci zwiπzanych z inkorpora-
cjπ do koÒca marca 2011 r.

Contrast

Contrast rozpoczπ≥ dzia≥al-
noúÊ w 2007 r. korzystajπc
z doúwiadczeÒ oraz kadry firmy
Contrast Zdzis≥aw Stachowiak
(dzia≥ajπcej na rynku od ro-
ku 1995). SpÛ≥ka specjalizuje
siÍ w projektowaniu, wykonaw-
stwie oraz produkcji w branøy
elektroenergetycznej. Ponadto
wykonuje nadzory budowlane
sieci i instalacji elektrycznych.
W kwietniu 2010 r. nastπpi-
≥o formalne po≥πczenie spÛ≥ek
Contrast i Elektro-System. 

Dom-Mar

Firma Dom-Mar z siedzibπ
w Poznaniu powsta≥a w 1984 r.
Specjalizuje siÍ w wykonaw-
stwie nowoczesnych systemÛw
grzewczych, m.in.: kot≥owni ga-
zowych i olejowych, instalacji
centralnego ogrzewania, ciep≥ej
wody uøytkowej, wentylacji
i klimatyzacji. Ponadto wykonu-
je sieci i przy≥πcza gazowe oraz
wodno-kanalizacyjne. Po trzech
kwarta≥ach 2010 r. spÛ≥ka mia≥a
oko≥o 5,5 mln z≥ przychodÛw
oraz prawie 600 tys. z≥ zysku
netto. 

Atrem zainwestuje
w rozwój Contrastu
Atrem rezygnuje z planowanego przejÍcia i 12 mln z≥ zarezerwowane
wczeúniej na akwizycjÍ przeznaczy na dokapitalizowanie firmy zaleø-
nej Contrast. Innπ spÛ≥kÍ cÛrkÍ ñ Dom Mar ñ w≥πczy do swojej struk-
tury, dziÍki czemu moøe zaoszczÍdziÊ kilkaset tysiÍcy z≥otych rocznie. 
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PIGE goúci≥o w zak≥adach ABB
13stycznia grupa cz≥onkÛw Polskiej Izby Gospodarczej Elektro-

techniki goúci≥a w Aleksandrowie £Ûdzkim na zaproszenie
dyrekcji ABB. W latach 2008-2010 koncern ABB zbudowa≥ na tere-
nie £Ûdzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dwie fabryki: silnikÛw
indukcyjnych LV i drugπ ñ sterownikÛw i komponentÛw do napÍdÛw
elektrycznych oraz elektrowni wiatrowych.

Zwiedzanie 
zak≥adÛw ABB w £SSEh

Spotkanie
na temat zasad

organizacji fabryk
ABB

Oba zak≥ady sπ zarzπdzane zgodnie z najnowszymi úwiatowymi tendencjami.
O zasadach organizacji produkcji opowiedzieli dyrektorzy Artur Rdzanek oraz

Marek WÛjcik ñ obaj sπ absolwentami Politechniki £Ûdzkiej. Zarzπd PIGE
zaprosi≥ fabryki koncernu ABB do udzia≥u w pracach Izby oraz wspÛ≥tworzenia

sekcji producentÛw silnikÛw, transformatorÛw, napÍdÛw i sterowania.

Akademia åwiat≥a zorganizowana przez firmÍ Philips 
stanowi≥a czÍúÊ teoretycznπ III Karkonoskiego

Festiwalu åwiat≥a. Podczas dwudniowego seminarium, ktÛre 
odby≥o siÍ w Hotelu Mercury w Jeleniej GÛrze, zaprezentowane

zosta≥y najnowoczeúniejsze techniki oúwietlania przestrzeni
publicznej. Wyk≥ad inaugurujπcy obrady Akademii wyg≥osi≥ 

prof. Wojciech Øagan z Politechniki Warszawskiej.

Prof. Wojciech Øagan (po lewej) i Krzysztof Kouyoumdjian
ñ rzecznik prasowy Philips Polska

W Akademii
uczestniczy≥o
ponad 150 samorzπdowcÛw odpowiedzialnych za oúwietlenie przestrzeni
publicznej, a takøe architekci i projektanci oúwietlenia z ca≥ej Polski. 

Tomasz Ksiπøek ñ marketing manager Philips Lighting Poland
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Philips zaprosi≥ na AkademiÍ åwiat≥a

Philips Lighting zaprezentowa≥ m.in. system sterowania
oúwietleniem ulicznym City Touch, a takøe koncepcjÍ Livable

Cities i Bia≥ego åwiat≥a. Przedstawiciele w≥adz samorzπdowych
wyg≥osili natomiast referaty na temat modernizacji oúwietlenia

w swoich gminach i korzyúci jakie uda≥o siÍ uzyskaÊ 
dziÍki zastosowaniu nowoczesnych rozwiπzaÒ.

Luc Escoute (po lewej) oraz Vasanth Philomin prezentujπ system
sterowania oúwietleniem ulicznym City Touch




