Wiodąca polska firma specjalizująca
się w oświetleniu profesjonalnym
ES-SYSTEM S.A. to wiodąca polska firma z segmentu profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka wytycza kierunki rozwoju branży
oświetleniowej zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa.
ES-SYSTEM tworzy grupę kapitałową z nowoczesną bazą produkcyjną w kraju. Spółka realizuje projekty w kraju i za granicą,
z powodzeniem konkurując z globalnymi liderami w branży.
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Od żarówki do LED, sterowania i systemów oświetleniowych wspierających funkcje życiowe człowieka.

Zrealizowane projekty oświetleniowe w około 100 krajach
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Rynek innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych
- wysoki potencjał wzrostu
Wartość globalnego rynku oświetlenia w 2016 r. wynosiła ok. 72 mld euro. Szacuje się, że do 2020 r. wzrośnie
ona do ok. 90 mld euro. Oczekiwania poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia kosztów eksploatacji,
a także innowacyjność instalacji oświetleniowych powodują dynamiczny rozwój technologii LED na globalnym
rynku oświetlenia. W 2016 r. wartość rynku LED była szacowana na ok. 37 mld euro z potencjałem wzrostu do 64
mld euro, tj. ok. 70% wartości całego rynku oświetleniowego, w 2020 r.
Oświetlenie LED jest jednym z filarów rozwoju ES-SYSTEM. Od 2011 r. spółka odnotowuje systematyczny wzrost
udziału produktów LED w całości sprzedaży, dzisiaj to już 72,1% jej całkowitych obrotów. W 2017 r. wdrożono 14
nowych systemów w technologii LED.
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Atuty inwestycyjne
Lider innowacyjnych rozwiązań LED w kraju i za granicą
Stabilny akcjonariat, założyciele spółki zaangażowani
w dalszy rozwój firmy

KURS AKCJI /08.2017 – 08.2018/
PLN 3,08 zł (15.06.18)
PLN 2,20 zł (16.11.17)
PLN 104,59 mln zł

Własny dział badań i rozwoju

cena max.:
cena min.:
kapitalizacja:

177 systemów oświetleniowych

/na dzień 24.08.2018/

Doświadczenie w perspektywicznych segmentach rynku

Ponad 9400 kodów produktowych
Stabilna sytuacja finansowa i dostępne środki własne
na dalsze inwestycje
Wysoki potencjał rozwoju rynku oświetlenia profesjonalnego,
w szczególności segmentu LED
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Perspektywy rozwoju
Strategia rozwoju Grupy ES-SYSTEM zakłada umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz dynamiczny rozwój
sprzedaży eksportowej na rynkach Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.
ES-SYSTEM planuje dalszy znaczący rozwój zaplecza technologicznego. Łączna wartość planowanych inwestycji w nowe
maszyny oraz urządzenia w zakładach produkcyjnych w 2018 r. wynosi ok. 9 mln zł.
Kluczowymi elementami rozwoju dla Grupy w 2018 r. jest zwiększenie udziału sprzedaży na obsługiwanych rynkach,
innowacyjność oraz rozwój technologii LED i inteligentnych systemów sterowania oświetleniem.

