
 

 

 
 
 
A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a 
továbbiakban: „Masterplast Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Buildecon 
kutatócég által rendelkezésre bocsátott előrejelzések alapján a komoly kihívások ellenére biztató jelek 
mutatkoznak a régió építőipara számára, ami jelentős fejlődést tehet lehetővé több szomszédos országban 
a szigetelőanyagok iránti keresletben, és Magyarországon is növekedést eredményezhet. Az 
Euroconstruct szlovák tagja, a Buildecon partnere, az ÚEOS – Komerica előrejelzése szerint 
Szlovákiában 4,8 százalékkal bővülhet az építőipari teljesítmény idén a 2012-es évhez képest. Északi 
szomszédunknál a mélyépítési ágazat lehet a növekedés mozgatórugója, ebben a szegmensben ugyanis 
12,2 százalékos fejődés várható, a magasépítésben pedig 1,8 százalékos bővülést prognosztizálnak az 
elemzők. Romániában is fejlődést várnak a Buildecon szakemberei, keleti szomszédunknál a múlt évhez 
viszonyítva az idén 3,6 százalékkal nőhet az építőipar teljesítménye. A mélyépítési ágazat 4, míg a 
magasépítési szektor 3,3 százalékkal bővülhet idén Romániában. Lényegesen rosszabb kilátásokról 
számolt be a Buildecon Szerbiára vonatkozóan, ahol 7,7 százalékos visszaesés várható ebben az évben az 
építőiparban. A szektort főként a mélyépítés húzza majd le, ezen a területen 16,3 százalékos visszaesést 
prognosztizálnak, míg a magasépítési szegmensben 3,9 százalékos bővülés várható.  
Magyarországon idén a 2012-es évhez viszonyítva 0,6 százalékos növekedést jósol a Buildecon. A 
lakossági körben egyértelműen a felújítások fognak dominálni, ebben a szegmensben 5 százalékos 
bővülést várnak a társaság szakemberei, míg az újépítések gyakorlatilag stagnálnak majd. A magasépítés 
területén az idén további öt százalékos csökkenés prognosztizál a Buildecon, míg a mélyépítésnél hasonló 
mértékű bővülés várható. 
 
Ugyan az építőipart az elmúlt években sújtó válság az összes érintett szereplő számára komoly 
kihívásokat jelentett, azonban új piacok meghódításával, innovatív termékek kifejlesztésével és 
forgalomba hozatalával a Masterplast Nyrt. sikeresen vette az akadályokat. A Társaság idén a régiós 
piacainak többségénél bővülő értékesítéssel számol, amelynek mértéke Ukrajnában elérheti a 11 
százalékot, Szlovákiában 10 százalékos forgalomnövekedés várható, Szerbiában pedig 9 százalékos lehet 
a fejlődés. Magyarországon visszafogottabb bővülésre számít a Társaság, itthon mintegy 1,5 százalékkal 
nőhet az idén a Masterplast Nyrt. forgalma. Bizakodásra ad okot a Társaságnál az is, hogy a múlt évben 
elindított beruházások az idén befejeződnek, és már érezhető hatásuk lesz a cég teljesítményére is. A 
Masterplast Nyrt. káli gyártóbázisán egy új üvegszövet szövő és bevonó gép telepítését hajtja végre, az 
1,4 millió eurós beruházás hamarosan lezárul. A Társaság Ukrajnában polisztirol lap gyártó üzemet hoz 
létre, ami szintén 1,4 millió eurós fejlesztést jelent, a gyárban várhatóan júliusban indul el a termelés. 
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