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INFORMACJA PRASOWA         

APLISENS OTWIERA KOLEJNĄ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ W UE 

Aplisens, lider wśród krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie 

przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej, powołał nową spółkę zależną APLISENS CZ 

s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej. Spółka będzie świadczyć usługi sprzedaży i doradztwa 

dla klientów z branży AKPiA. Jest to trzecia spółka zależna Grupy – po Aplisens GmbH  

w Niemczech oraz Aplisens France - powołana w ramach strategii ekspansji na rynkach 

krajów Unii Europejskiej.  

„W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania produktami Aplisens na 

rynkach krajów UE, w tym również w Czechach. Utworzenie nowej spółki zależnej ma na celu 
zwiększenie sprzedaży produktów firmy na rynku czeskim oraz słowackim. Jej powołanie 

stanowi element realizacji strategii Grupy w zakresie dalszej ekspansji na rynkach Europy 
Zachodniej”, powiedział Adam Żurawski, prezes spółki Aplisens SA.  

Nowa firma ma siedzibę w miejscowości Jičínie. Jej Dyrektor Generalny posiada wieloletnie 

doświadczenie w branży AKPiA. Kapitał zakładowy spółki wynosi 977 tys. koron czeskich  
(158 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 27.05 br.) i został objęty w wysokości 75,03% 

udziałów przez Aplisens SA oraz w wysokości 24,97% udziałów przez inżyniera Jindřicha Hýrek, 
który będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego nowopowołanej spółki. 

W perspektywie najbliższych lat zarząd planuje powołanie kolejnych spółek zagranicznych 
Grupy na rynku UE. 

Sprzedaż Grupy Aplisens na rynkach zagranicznych na koniec I kw. br. stanowiła 49% 

sprzedaży, udział rynków UE wynosi ok. 10% sprzedaży ogółem. Sprzedaż na rynkach UE  
i pozostałych wzrosła w I kw. 2011 roku o 8% r/r do poziomu 2,1 mln zł. Celem zarządu spółki 

jest systematyczne zwiększanie wolumenu sprzedaży oraz udziału w wybranych rynkach 
zagranicznych. 
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Grupa APLISENS to lider wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury 
kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). Oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania 

ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy 
spożywczy. Grupa Aplisens sprzedaje swoje produkty w kraju i za granicą. Sprzedaż prowadzona jest na rynkach o wysokich 

wymaganiach technologicznych, w tym głównie w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach WNP (głównie Rosja, Białoruś, Ukraina) i 

Azji. Zaplecze produkcyjne Grupy obejmuje 5 zakładów w Polsce oraz jeden na Białorusi. O przewadze konkurencyjnej Aplisens 
stanowi wysoka jakość oraz zaawansowanie technologiczne produktów konstruowanych we własnych biurach projektowych. Grupa 

Aplisens dysponuje doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym zespołem projektowym, który prowadzi prace o charakterze 
badawczo-rozwojowym. Dzięki temu wyroby marki Aplisens są elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz 

wymogów obsługiwanych branż. 
 


