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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w 

ramach obranej strategii Zarząd podjął uchwałę potwierdzającą intencję Emitenta w zakresie 

podejmowania działań zmierzających do automatyzacji produkcji w Grupie Pekabex. Emitent 

informuje, że w ramach tych działań zamierza współpracować ze spółką Rebuild sp. z o.o. z siedzibą w 

Białymstoku, z którą zarejestruje spółkę Rebuild Costruction Automation sp. z o.o., która będzie 

zajmować się projektowaniem i produkcją maszyn na potrzeby produkcji elementów prefabrykowanych 

z betonu oraz budownictwa z wykorzystaniem takich elementów. Emitent objął 50% udziałów w nowo 

powstałej spółce.   

W ocenie Zarządu szeroko pojęta automatyzacja wpisuje się w ogólnoświatowy trend i powinna 

docelowo przynieść Grupie Pekabex wymierne korzyści, w szczególności zwiększyć efektywność i 

zmniejszyć koszty. Proces automatyzacji przebiegać będzie stopniowo i będzie polegał nie tylko na 

zakupie maszyn od działających obecnie na rynku producentów ale również na próbie samodzielnego 

projektowania i produkcji prototypów niektórych maszyn i urządzeń. Zarząd uważa, że współpraca ze 

spółką Rebuild sp. z o.o. stwarza szansę na wsparcie strategicznego pola rozwoju Grupy Pekabex jakim 

jest automatyzacja.  
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Legal basis: Art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Company", "Issuer") 

informs that as part of the adopted strategy, the Management Board has adopted a resolution confirming 

the Issuer's intention to undertake activities aimed at production automation in the Pekabex Group. The 

Issuer informs that as part of these activities it intends to cooperate with the company Rebuild sp.z o.o. 

with headquarters in Białystok, with which Company will register Rebuild Costruction Automation sp.z 

o.o., which will design and manufacture machines for the production of prefabricated concrete elements 

and construction using such elements. The Issuer acquired 50% of shares in the newly established 

company. 

In the opinion of the Management Board, the broadly defined automation is in line with the global trend 

and should ultimately bring the Pekabex Group tangible benefits, in particular increasing efficiency and 

reducing costs. The automation process will be gradual and will involve not only the purchase of 

machines from manufacturers currently operating on the market, but also an attempt to independently 

design and produce prototypes of some machines and devices. The Management Board believes that the 

cooperation with Rebuild sp.z o.o. creates an opportunity to support the strategic field of development 

of the Pekabex Group, which is automation. 
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