
 
 
 

 
 

 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a 

továbbiakban: „Társaság” vagy „Masterplast”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Világgazdaság című 

gazdasági újság megkeresésére Nádasi Róbert vezérigazgató interjút adott a Társaság aktuális kilátásairól, ahol 

többek között a következőket ismerteti: 

A Masterplast egy klasszikus építőipari vállalatból egyre inkább a szigetelőiparra fókuszáló, és az 

egészségiparban is stratégiai pozíciókkal rendelkező társasággá válik. A tavalyi német üzemegység akvizíciójával 

jelentős tudásbázist, szakképzett munkaerőt, menedzsmentet is átvett a Masterplast, ami lehetővé tette az 

egészségügyi alapanyaggyártó nagyberuházás elindítását Sárszentmihályon, majd a hazai igényeket szem elött 

tartva ennek további bővítését egészségügyi késztermékek gyártására alkalmas gyáregység felépítésével. A 

mintegy 12 milliárd forint összegű beruházással olyan integrált gyártás jön létre, ami a védőruha gyártáson túl 

szélesebb egészségügyi termékpalettával bíró, régiós szinten is versenyképes, fenntartható működést biztosít a 

Társaságnak. A projektek a tervezett ütemben haladnak, az egészségügyi alapanyaggyártás júniusban, a 

késztermékek gyártása pedig szeptemberben indulhat meg itthon. 2021. végére befejeződik a szabadkai 

kapacitásnövelő beruházás is, amivel a Társaság Európa második legnagyobb üvegszövet-gyártójává válik. 

Az eddigi ismertetett beruházások megteremtik a 2021-2023-as évekre közzétett árbevétel- és 

eredménynövekedés hátterét. A Társaság már olyan szigetelő és egészségipari fejlesztési terveken dolgozik, 

amelyek a 2023-at követő évek növekedését fogják biztosítani.  A jövőbeli fejlesztések finanszírozására egy újabb 

kötvénykibocsátásából további forrás bevonása is lehetségessé válik. A Társaság arra számít, hogy mindkét 

ágazat forgalomnövekedése mellett az évtized végére a két üzletág működési eredménye 50-50 százalékkal 

járulhat hozzá a csoport teljesítményéhez.  

A múltban 6-8 százalékos EBITDA hányadú Masterplast mostanra kétszámjegyű eredményeket ér el, és további 

cél, hogy még magasabb szintre kerüljön az EBITDA. Jól indult a 2021-es év a Társaság számára, főként a 

magyar piacon kedvezően hatottak az építőipart, és a szigetelőipart érintő kormányzati ösztönzők. Felbolydult az 

alapanyagok piaca is, akadozik az ellátási láncok működése és jelentősen emelkedtek az árak 2021-ben. A 

Masterplast stratégiai alapanyagkészlete magas volt az év elején, erős pénzügyi háttere révén az elkövetkező 

időszakra is biztosítja az alapanyag- és késztermék ellátását, valamint gyártásai és működése is a terveknek 

megfelelően halad.  Mindezek hatása az első negyedéves eredményben is tükröződni fog, és a Társaság biztosítva 

látja a január elején közzétett, 2021-re vonatkozó pénzügyi eredménycélok elérését. 

A cikk teljes szövege a Világgazdaság című újságban, illetve a vg.hu honlapon olvasható. 

 

 

MASTERPLAST Nyrt. 


