Posrednik_6_09_aktualny_OKAY_bombka.qxd

11/30/09

3:35 PM

Page 7

Mieszanka firmowa

Koreaƒskie firmy wysoko w rankingu

Pozytywny bilans MB S.p.A

Ranking „World’s Best Companies 2009” czasopisma BusinessWeek prowadzony przez biuro konsultingowe das A.
T. Kearney objà∏ 2.500 najwi´kszych firm, które w roku 2008
osiàgn´∏y sprzeda˝ za co najmniej dziesi´ç miliardów dolarów. Uszeregowano je wed∏ug wzrostu obrotów i wzrostu
wartoÊci. Na pierwszych trzech pozycjach znalaz∏y si´ Nintendo, Google i Apple. Co ciekawe, na kolejnych miejscach
uplasowa∏i si´ po∏udniowokoreaƒskie koncerny produkujàce maszyny budowlane – Doosan Heavy Industries
and Construction oraz Hyundai Heavy Industries.

W∏oska firma MB S.p.A. lider w produkcji i sprzeda˝y czerpaków kruszàcych, jako pierwsza wprowadzi∏a na rynek tego rodzaju produkt. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e czerpaki kruszàce sà idealnym narz´dziem u∏atwiajàcym prowadzenie
prac ziemnych i rozbiórkowych, robót w kamienio∏omach,
kopalniach surowców skalnych oraz podczas rekultywacji
dawnych terenów przemys∏owych.
Rok 2008 by∏ dla rodzinnej firmy MB S.p.A. niezwykle udany. Do sukcesów zaliczyç mog∏a zwi´kszenie obrotów si´gajàcych teraz dwudziestu milionów euro, zdobycie czterdziestoprocentowych udzia∏ów w rynku europejskim
i szeÊçdziesi´ciu procent w Êwiatowym. Znaczàcà zmianà
by∏o te˝ przekszta∏cenia formy prawnej firmy ze spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (Srl) na spó∏k´ akcyjnà
(S.p.A.). – JesteÊmy dumni z wyników, jakie uda∏o si´ nam
osiàgnàç na Êwiatowych rynkach. Od powstania w roku 2001 nasze obroty wzros∏y o osiemset procent. Âwiadczy to o dynamicznym rozwoju i potencjale naszej firmy – powiedzia∏ Guido Azzolin, dyrektor zarzàdzajàcy MB S.p.A.

Ritchie Bros. przeprowadzi∏ drugà aukcj´ w Polsce
W Krakowie 17 listopada w ramach aukcji przeprowadzonej przez dom aukcyjny Ritchie Bros. Auctioneers zmieni∏o
w∏aÊcicieli prawie czterysta maszyn budowlanych oraz pojazdów ci´˝arowych. Ju˝ po raz drugi najwi´kszy Êwiatowy
dom aukcyjny maszyn budowlanych zorganizowa∏ w Polsce aukcj´ bez ceny minimalnej. – JesteÊmy bardzo zadowoleni z wyników drugiej aukcji w Polsce – powiedzia∏ Brian
Butzelaar, dyrektor generalny firmy Ritchie Bros. Auctioneers na Europ´ Pó∏nocnà. – WystawiliÊmy szeroki asortyment
u˝ywanych i nowych urzàdzeƒ, co pomog∏o przyciàgnàç ponad 230 zarejestrowanych firm licytujàcych, nie tylko z Polski, ale tak˝e z 23 innych krajów. Ponadto do Krakowa przyby∏o ponad 200 osób, które chcia∏y obejrzeç aukcj´ po raz
pierwszy w ˝yciu, co stanowi∏o dla nas niewiarygodnà okazj´, aby zareklamowaç naszà procedur´ prowadzenia au-

Czerpaki kruszàce MB S.p.A sà idealnym narz´dziem u∏atwiajàcym prowadzenie prac
ziemnych, rozbiórkowych i rekultywacyjnych oraz robót w kamienio∏omach

Aukcja, która odby∏a si´ 17 listopada w Krakowie zgromadzi∏a licytujàcych z Polski i
zagranicy i przynios∏a przychody netto w wysokoÊci ponad 3,6 miliona euro

kcji bez ceny minimalnej. Z satysfakcjà obserwowaliÊmy aktywne podejÊcie Polaków do licytowania. Ogólne wyniki potwierdzi∏y, ˝e polscy klienci akceptujà nasz styl realizowania
aukcji bez ceny minimalnej i cieszy nas perspektywa Êwiadczenia dla nich us∏ug w przysz∏oÊci.
Wszystkie aukcje organizowane przez Ritchie Bros. prowadzone sà bez ceny minimalnej. Oznacza to, ˝e nie ma ani
minimalnych ofert, ani minimalnych cen. Ka˝dy artyku∏
sprzedawany jest temu, kto w dniu danej aukcji wylicytuje
najwy˝szà kwot´, bez wzgl´du na cen´.

Dynamiczny wzrost obrotów dowodzi s∏usznoÊci polityki
MB S.p.A, która nawet w okresie globalnej recesji konsekwentnie inwestuje w rozwój, majàc ambicj´ oferowania
sprz´tu najwy˝szej jakoÊci. Z drugiej strony to w∏aÊnie finansowy wzrost odnotowywany w ostatnich kilku latach,
pozwoli∏ firmie przeznaczyç znaczne Êrodki na prace badawczo-rozwojowe. MB S.p.A. eksportuje swe wyroby
do ponad stu krajów na Êwiecie, ma tak˝e powa˝ne plany
ekspansji na kolejne rynki. Po otwarciu oddzia∏u w Niemczech kolejne majà powstaç w Chinach, Brazylii, Indiach
i USA. – Aby zaistnieç na interesujàcych nas rynkach, przenosimy si´ do nowej siedziby w Fara Vicentino. Du˝y magazyn u∏atwi logistyk´, a produkcja osiàgnie najwy˝szy poziom technologiczny – wyjaÊnia jeden z dyrektorów firmy,
Diego Azzolin, odpowiedzialny za dzia∏ produkcji.
Podczas ostatniego spotkania akcjonariuszy zatwierdzone
zosta∏y kolejne du˝e inwestycje w badania i rozwój. Firma
zamierza nadal regularnie braç udzia∏ w najwa˝niejszych
targach z przysz∏orocznà Baumà na czele.
www.mbcrusher.com
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