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Grupa Selena: dobre wyniki w pierwszym kwartale 2021
Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel
marki TYTAN PROFESSIONAL – w pierwszym kwartale 2021 roku zanotowała przychody w wysokości
349,5 mln zł. To wzrost o 23,6% w odniesieniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Znacząco
wrosły również zysk netto, który sięgnął 17,5 mln zł, notując wzrost rok do roku o 235% oraz zysk
operacyjny EBIT, który wyniósł 19,8 mln zł i jest o 116,1% wyższy niż w pierwszym kwartale 2020 r.
Na wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2021 roku istotny wpływ miał organiczny wzrost sprzedaży
we wszystkich segmentach. Kluczowym rynkiem pod tym kątem pozostaje obszar Unii Europejskiej, który
w pierwszym kwartale odpowiadał za 68% przychodów ze sprzedaży Grupy Selena (wobec 67%
w analogicznym okresie 2020 roku). Zyskał również region Ameryki Północnej i Południowej, który odpowiadał
za 8% przychodów, notując wzrost o 1 p.p. rok do roku.
- Po kilkunastu miesiącach pandemii możemy stwierdzić, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Wynikom
sprzyjała dobra sytuacja na rynku budowlanym, która przyczyniła się do znacząco wyższego popytu na materiały
budowlane niż we wcześniejszych latach. Utrzymujący się popyt pozwolił zrównoważyć niższe marże
spowodowane bardzo dynamicznym wzrostem cen surowców – podkreśla Jacek Michalak, Prezes Zarządu
Grupy Selena - Co ważne, dzięki wypracowanym procedurom działania nie doświadczyliśmy poważnych
zakłóceń dostaw surowców i materiałów produkcyjnych, które byłyby efektem odczuwania skutków pandemii.
W skali globalnie działającej Grupy Selena sprzyjała nam również stabilizacja kursów walut, szczególnie
w krajach rozwijających się – zakończył Michalak.
W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Selena wprowadziła na rynki zagraniczne pierwsze w historii Grupy
rozwiązanie systemowe dla profesjonalistów – standard izolacji i uszczelniania okien Tytan WINS, na bazie folii
płynnych, zwiększający efektywność energetyczną budynków oraz przyspieszający prace budowlane.
Istotny obszar rozwojowy stanowi obszar zrównoważonego budownictwa, w tym kwestie Zielonego Ładu. Grupa
Selena prowadzi prace badawczo-rozwojowe produktów przyjaznych dla środowiska. Polityka firmy jest
odpowiedzią na sygnały rynkowe oraz zmiany legislacyjne w regulacjach chemicznych, które wyznaczają
kierunki poszukiwań w zakresie nowych surowców, innowacyjnych produktów oraz nowych zastosowań.
W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Selena odnotowała wzrost przychodów z umów z klientami
w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 23,6%. Spółka wskazuje, że wpływ pandemii na
działalność Grupy w kolejnych latach będzie zależeć od skutków makroekonomicznych w Polsce i na
światowych rynkach. W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 18 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane
są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Portfolio
marek Grupy otwierają takie topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R, które cieszą się
uznaniem klientów na 100 rynkach na całym świecie.
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Informacje dodatkowe:
Grupa Selena
Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów
pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji,
systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 18 krajach. Zakłady produkcyjne
Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie.
Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma
innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników.
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona m.in.:
• Tytułem „Inwestor bez granic” – wyróżnienie przyznawane przez Europejski Kongres Gospodarczy 2020
• Godłem Teraz Polska za pianoklej TYTAN 60 SEKUND
• Tytułem Hidden Champion 2020 w raporcie opracowanym na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
• Tytułem „Diament Forbesa 2020”
• Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Trwały Sukces”
• Tytułem Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”
• „Jedynką Gazety Wyborczej” dla „Firm 30-lecia wg Gazety Wyborczej” za znaczący wpływ na rozwój regionu
Założyciel Grupy Krzysztof Domarecki otrzymał m.in.
• Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej gospodarki
• Wektora 2017 przyznawanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej
• Wyróżnienie „Osobowość Dolnego Śląska” w konkursie „Gwiazdy Biznesu” w ramach Dolnośląskiego Plebiscytu
Gospodarczego
Grupa jest także nagradzana za innowacyjność produktów m.in.
• W 2018 i w 2020 roku po raz 7. i 8. uhonorowana tytułem: „Budowlana Firma Roku”
• Złote godło Konsumencki Lider Jakości 2018 dla marki Tytan Professional w kategorii „Silikony i piany”
Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 100 krajach. Portfolio
marek Grupy otwierają takie topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 akcje spółki
holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

