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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Primo trimestre da record per Sirmax Group: crescite di volumi a doppia cifra 
grazie alla spinta degli investimenti nella produzione green e alla 

performance negli Stati Uniti 

Massimo Pavin (Ceo): “Risultati positivi frutto di una strategia ben precisa che 
ha garantito vicinanza al cliente e continuità nella produzione” 

 
 
Cittadella (Padova), 10 maggio 2021 – Primo trimestre 2021 più che positivo per Sirmax Group. 
L’azienda di Cittadella (Padova), specializzata nella produzione di compound di polipropilene, 
compound da post-consumo e bio-compound – per i settori dell’automotive, elettrodomestico, 
power tools e casalingo, elettrico, elettronico, costruzioni, arredamento e packaging -, ha registrato 
dall’inizio di gennaio alla fine di marzo un aumento della produzione totale, in volumi, del 15%, 
rispetto allo stesso periodo del 2020. Nell’ambito di questo aumento, spicca la performance della 
green business unit, ovvero della produzione di bio-compound compostabile e di compound green 
derivante dal riciclo meccanico di rifiuti urbani, che registra un aumento del 25%. Mentre a livello 
di macro-aree, sono gli Stati Uniti a crescere più della media di gruppo, raggiungendo un +45% di 
produzione, grazie soprattutto ai consumi legati alla casa (macchine per il caffè, frigoriferi, 
lavastoviglie, lavatrici, attrezzi per il fitness). L’EBITDA (margine operativo lordo) ha toccato nel 
primo trimestre i 12,5 milioni di euro, il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Il fatturato 
si attesta a marzo sui 100 milioni di euro, dato che proietta il gruppo ad una previsione complessiva 
di ricavi a 400 milioni alla fine del 2021, dai 300 del 2020. 

“Siamo molto soddisfatti di questi dati – commenta Massimo Pavin, presidente e amministratore 
delegato di Sirmax Group – perché sono frutto di una strategia ben precisa che, in un periodo così 
particolare, condizionato dalla pandemia, ha fatto la differenza. In tempi di scarsità di materie prime 
e di forti oscillazioni dei prezzi, Sirmax ha saputo mettere in atto una politica di approvvigionamenti 
risultato di una partnership consolidata, trasparente e leale con i fornitori, che ha garantito vicinanza 
al cliente e continuità nella produzione”. 

I dati positivi del primo trimestre 2021 seguono quelli, altrettanto positivi, del 2020, in cui la crescita 
dei volumi worldwide, nonostante l’emergenza Covid, si è attestata sul +5% su base annua (+15% 
solo negli Stati Uniti). Il trend di crescita ha radici negli investimenti effettuati, in particolare 
nell’economia circolare e nella produzione di materiali green. Investimenti che si traducono nella 
riqualificazione e ampliamento dello stabilimento SER di Salsomaggiore Terme (PR), dove si 

 
 
 

INFORMACJA PRASOWA  
 
 

Rekordowy pierwszy kwartał dla Grupy Sirmax – dwucyfrowy wzrost wolumenu 
sprzedaży dzięki inwestycji w ekologiczną produkcję oraz wynikom w Stanach 

Zjednoczonych 

Massimo Pavin (CEO): „Pozytywne wyniki to rezultat precyzyjnej strategii, która 
zagwarantowała pozycję blisko klienta i ciągłość produkcji” 

 
 

Cittadella (Padwa), dnia 10 maja 2021 r. – Pierwszy kwartał 2021 roku okazał się niezwykle pozytywny 
dla Grupy Sirmax. Firma z siedzibą w Cittadelli (Padwa), specjalizująca się w produkcji 
kompaundòw polipropylenu, tworzyw z recyclingu pokonsumenckiego i biotworzyw dla sektorów 
motoryzacyjnego, AGD, elektronarzędzi i gospodarstwa domowego, elektrycznego, 
elektronicznego, budowlanego, meblowego i opakowań, odnotowała od początku stycznia do 
końca marca wzrost całkowitej produkcji o 15% w ujęciu ilościowym w porównaniu z tym samym 
okresem w roku 2020. W ramach tego wzrostu wyróżniają się wyniki działu zajmującego się 
ekologią, tj. produkcją kompostowalnych biotworzyw i tworzyw z recyclingu, pochodzących z 
mechanicznej utylizacji odpadów miejskich, który odnotował wzrost o 25%. Natomiast na poziomie 
makroobszaru to właśnie Stany Zjednoczone odnotowały wzrost większy niż średnia dla grupy, 
osiągając +45% w produkcji, przede wszystkim dzięki konsumpcji związanej z gospodarstwem 
domowym (ekspresy do kawy, lodówki, zmywarki, pralki, sprzęt fitness). EBITDA (marża operacyjna 
brutto) osiągnęła w pierwszym kwartale 12,5 mln euro, o 70% więcej niż w tym samym okresie roku 
2020. W marcu obroty wyniosły 100 mln euro, co oznacza, że prognoza przychodów całej grupy na 
koniec 2021 roku wynosi 400 mln euro, w porównaniu z 300 mln euro w roku 2020. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych liczb – komentuje Massimo Pavin, prezes i dyrektor zarządzający 
Sirmax Group – ponieważ są one wynikiem bardzo precyzyjnej strategii, która w tak szczególnym, 
uwarunkowanym pandemią okresie, wiele zmieniła. W czasach niedoboru surowców i silnych wahań 
cen firma Sirmax była w stanie wdrożyć politykę zaopatrzenia wynikającą ze skonsolidowanego, 
przejrzystego i uczciwego partnerstwa z dostawcami, co zagwarantowało pozycję blisko klienta i 
ciągłość produkcji”. 

 
Pozytywne dane za pierwszy kwartał 2021 r. są echem równie pozytywnych danych za rok 2020, 
w którym wzrost światowych wolumenów, pomimo epidemii Covid, wyniósł +5% w skali roku 
(+15% w samych Stanach Zjednoczonych). Tendencja wzrostowa ma swoje źródło w dokonanych 
inwestycjach, w szczególności w gospodarkę obiegu zamkniętego i produkcję materiałów 
ekologicznych. 
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concentra l’attività di riciclo meccanico e la produzione di compound da post-consumo; nella 
riqualificazione e ampliamento di Microtec, a Mellaredo di Pianiga (Ve), stabilimento destinato alla 
produzione di bio-compound per il settore del packaging alimentare, sia flessibile che rigido; nella 
costruzione del secondo sito negli Stati Uniti (accanto a quello già esistente, nello stato dell’Indiana), 
in fase di ultimazione, destinato anch’esso alla produzione di compound green. 

“Il mercato è ripartito. I trend e i dati ci confermano che la circular economy sta crescendo molto – 
continua il presidente Massimo Pavin -. Oggi sul totale del nostro business la produzione di materiali 
green conta per il 15%, ma tutto ci fa pensare che questo dato aumenterà in modo esponenziale nei 
prossimi 5 anni. Nel 2020 abbiamo registrato circa 20 milioni di ricavi solo per quanto riguarda i bio- 
polimeri; quest’anno stimiamo di arrivare a 30. Ciò che apprezza il cliente, però, non è solo il prodotto 
green, ma la sostenibilità a tutto tondo che Sirmax è in grado di offrire. Sostenibilità che significa 
soprattutto vicinanza: una proximity al mercato e alla clientela, attraverso la quale siamo in grado 
di anticipare le necessità dei nostri clienti-partner e sperimentare compound sempre più hig-tech, 
performanti ed eco-compatibili”. 

Il boom di ordinativi si è registrato soprattutto negli Stati Uniti, dove nel 2020 è stata aumentata del 
25% la capacità produttiva di Sirmax NA (North America), il primo stabilimento costruito nel 2015. 
In termini di volumi, nel 2020 lo stabilimento di Anderson, in Indiana, ha registrato un +15%, rispetto 
alla media di gruppo del 5%. La pandemia ha favorito gli acquisti di tutto ciò che riguarda la casa, 
elettrodomestici in particolare. Sulla scia di un mercato che si è ripreso molto bene, Sirmax Group 
è diventata fornitore strategico di General Electric per il settore appliance (elettrodomestici) e 
prevede un ulteriore potenziamento della capacità produttiva del plant statunitense del 20% per far 
fronte a tutte le richieste. Tra qualche mese diventerà operativo anche il secondo stabilimento 
americano, ora in fase di ultimazione (SER North America), che ha richiesto un investimento di 20 
milioni di euro, dove si produrranno polimeri con materie prime riciclate da scarti industriali in parte 
da destinare al mercato, e in parte necessari per la produzione di compound green tecnico in Nord 
America. 

“Negli Usa c’è un mantenimento della domanda molto alta per tutto il prossimo semestre e anche 
oltre – conclude Pavin -. Anche in questo, torna il concetto della proximity: ciò che avvantaggia 
Sirmax è aver collocato la produzione nelle aree dove opera il cliente. Con i nostri 13 stabilimenti il 
gruppo è presente in tutte le macroaree del mondo. Questo significa avere in loco la supply chain, 
istaurare rapporti forti con i fornitori, rapporti strutturati. E i fornitori non hanno lasciato Sirmax a 
piedi in momenti in cui la pandemia ha costretto a chiudere petrolchimici o acciaierie”. 

Sirmax Group 

Sirmax Group, con headquarter a Cittadella (PD), è il primo produttore europeo non integrato, tra i primi al 
mondo di compound di polipropilene per tutti i settori di impiego – automotive, elettrodomestico, power tools 
e casalingo, elettrico, elettronico, costruzioni, arredamento – e nella distribuzione di materie plastiche. Attiva 

 
 

Inwestycje te znajdują odzwierciedlenie w przebudowie i rozbudowie zakładu SER w Salsomaggiore 
Terme (Parma), gdzie koncentruje się recykling mechaniczny i produkcja mieszanek z odpadów 
pokonsumpcyjnych; w przebudowie i rozbudowie Microtec, w Mellaredo di Pianiga (VE), zakładu do 
produkcji biotworzyw dla sektora opakowań do żywności, zarówno elastycznych, jak i sztywnych; w 
budowie drugiego zakładu w Stanach Zjednoczonych (obok istniejącego, w stanie Indiana), który 
jest bliski ukończenia i również jest przeznaczony do produkcji materiałów ekologicznych. 

„Rynek ruszył ponownie. Trendy i dane potwierdzają, że gospodarka obiegu zamkniętego bardzo się 
rozwija – mówi dalej prezes Massimo Pavin. Obecnie produkcja materiałów ekologicznych stanowi 
15% naszej działalności, ale wszystko wskazuje na to, że liczba ta gwałtownie wzrośnie w ciągu 
najbliższych 5 lat. W 2020 r. odnotowaliśmy ok. 20 mln przychodów z samych biopolimerów, w tym 
roku spodziewamy się osiągnąć 30 mln. Klienci doceniają jednak nie tylko ekologiczny produkt, ale 
także wszechstronność strategii zrównoważonego rozwoju, którą jest w stanie zaoferować Sirmax. 
Zrównoważony rozwój oznacza przede wszystkim bliskość, rozumianą jako bliskość rynku i klientów, 
dzięki której jesteśmy w stanie przewidzieć potrzeby naszych klientów-partnerów i 
eksperymentować z coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie, wydajnymi i ekologicznie 
kompatybilnymi materiałami”. 

Boom w zamówieniach został zarejestrowany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
w 2020 roku moce produkcyjne Sirmax NA (North America), pierwszego zakładu wybudowanego 
w 2015 roku, zostały zwiększone o 25%. Jeśli chodzi o wolumeny, zakład w Anderson w stanie 
Indiana odnotował w 2020 r. wzrost o 15% w porównaniu do średniej dla grupy wynoszącej 5%. 
Pandemia spowodowała wzrost zakupów wszystkich produktów związanych z gospodarstwem 
domowym, a w szczególności sprzętu AGD. W następstwie dużego ożywienia na rynku Grupa Sirmax 
stała się strategicznym dostawcą General Electric dla sektora urządzeń (AGD) i przewiduje dalszy 
wzrost zdolności produkcyjnych zakładu w Stanach Zjednoczonych o 20%, aby sprostać wszystkim 
wymaganiom. Za kilka miesięcy zostanie uruchomiona również druga amerykańska fabryka, która jest 
obecnie na ukończeniu (SER North America) i która wymagała inwestycji w wysokości 20 milionów 
euro. Zakład będzie produkować polimery z surowców wtórnych z odpadów przemysłowych, 
częściowo na rynek, a częściowo niezbędnych do produkcji ekologicznych tworzyw technicznych w 
Ameryce Północnej. 

„Oczekuje się, że popyt w USA pozostanie na bardzo wysokim poziomie przez najbliższe sześć miesięcy 
i dłużej – podsumowuje Pavin. Również w tym przypadku powraca koncepcja bliskości – korzystne 
dla Sirmax ulokowanie produkcji w obszarach działalności klienta. Dzięki 13 zakładom grupa obecna 
jest we wszystkich makroobszarach świata. Oznacza to posiadanie na miejscu łańcucha dostaw, 
nawiązanie silnych relacji z dostawcami, ustrukturyzowanie relacji. Dostawcy nie pozostawili Sirmax 
na pastwę losu, gdy pandemia wymusiła zamknięcie zakładów petrochemicznych lub stalowni”. 

Grupa Sirmax 

Grupa Sirmax z siedzibą w Cittadelli (PD) jest największym niezintegrowanym europejskim i jednym z 
największych na świecie producentów mieszanek polipropylenowych dla wszystkich sektorów zastosowań –  
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dagli anni ’60, vanta oggi 13 stabilimenti produttivi: sei in Italia – Cittadella (PD), Tombolo (PD), Isola 
Vicentina (VI), San Vito Al Tagliamento (PN), Salsomaggiore Terme (PR), Mellaredo di Pianiga (VE) –, due in 
Polonia (2006-2019), uno in Brasile (2012), due in USA (2015-2020), due in India (2017), un ufficio 
commerciale a Milano, filiali estere in Francia, Spagna e Germania. Sirmax ha conquistato importanti quote 
di mercato in Europa, Americhe e Asia, diventando così un riferimento globale per il mercato internazionale. 
Tra i clienti figurano marchi leader del settore quali Whirlpool, Bosch-Siemens, Electrolux, Karcher, Philips, 
Honeywell, ABB, Technogym, Stellantis, Volkswagen Group, Daimler. Nel 2020 il gruppo Sirmax ha consolidato 
un volume di affari di 300 milioni di euro, impiegando 700 addetti nel mondo. 
 
 
 
Ufficio stampa 
 
Katy Mandurino 
Studio Mandurino – www studiomandurino it 
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Sirmax Group - www sirmax com 
T. +39 049 944 1120 - M. +39 342 5094508 

 
 

 
motoryzacyjnego, AGD, elektronarzędzi i narzędzi do użytku domowego, elektrycznego, elektronicznego, 
budowlanego, meblowego – oraz dystrybutorem tworzyw sztucznych. Działając od lat 60-tych, obecnie 
posiada 13 zakładów produkcyjnych: sześć we Włoszech – Cittadella (PD), Tombolo (PD), Isola Vicentina (VI), 
San Vito Al Tagliamento (PN), Salsomaggiore Terme (PR), Mellaredo di Pianiga (VE); dwa w Polsce (2006–
2019); jeden w Brazylii (2012); dwa w USA (2015–2020); dwa w Indiach (2017); biuro sprzedaży w 
Mediolanie; oddziały zagraniczne we Francji, Hiszpanii i Niemczech. Firma Sirmax zdobyła znaczący udział w 
rynku w Europie, obu Amerykach i Azji, stając się tym samym globalnym punktem odniesienia dla rynku 
międzynarodowego. Wśród klientów wymienić można największe marki, takie jak Whirlpool, Bosch-Siemens, 
Electrolux, Karcher, Philips, Honeywell, ABB, Technogym, Stellantis, Volkswagen Group czy Daimler. W 2020 
roku grupa Sirmax skonsolidowała obroty na poziomie 300 milionów euro, zatrudniając 700 osób na całym 
świecie. 
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