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1. Prezentacja grupy 

Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej jest spółka Pekabex SA: 

Nazwa:  Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex 
Forma prawna:  Spółka Akcyjna 
Siedziba:  Poznań 
Adres:  ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań 
Telefon:  (061)821.04.00 
Fax:  (061)822.11.42 
Strona internetowa:  www.pekabex.pl 
REGON:  630007106 
NIP:  777-00-00-844 
KRS:  0000109717 

Sektor:  Produkcja budowlana (projektowanie, produkcja i montaż 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i sprężonych) 

W skład grupy kapitałowej Pekabex wchodzi PKB Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu jako podmiot 

dominujący oraz operacyjne spółki zależne: Pekabex Pref Sp. z o.o. i Pekabex Bet S.A., Pekabex 

Inwestycje Sp. z o.o. oraz od 01.12.2014 Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, w których 100% udziałów/akcji należy do podmiotu dominującego. 

W skład grupy wchodzą również spółki nie prowadzące działalności operacyjnej: Pekabex Projekt spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, w której 100% akcji imiennych serii A 

należy do podmiotu dominującego oraz TM Pekabex Projekt Sp. z o.o. spółka komandytowa. 

Spółka PKB Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, została powołana do życia w dniu 15.08.1972 r. na 
mocy aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną - akt notarialny: 

repertorium nr 0688/91. Spółka Pekabex została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 w dniu 29.04.2002r.   

 
Spółka Pekabex BET S.A. powstała w wyniku podziału spółki Pekabex BET Sp. z o.o. (po zmianie nazwy 
Fabrykacja Sp. z o.o.) przez wydzielenie na podstawie uchwały o podziale podjętej przez Zgromadzenie 

Wspólników Pekabex BET Sp. z o.o. w dniu 26 października 2009r. 

Jednostka zależna Pekabex Pref Sp. z o.o. została zakupiona w roku 2011 poprzez nabycie udziałów spółki 

Goldmann Rosenberg Sp. z o.o. (po zmianie nazwy – Pekabex Pref Sp. z o.o.) 

Pekabex Pref Sp. z o.o. posiada oddział w Dreźnie – Niemcy. Poprzez Oddział prowadzona jest działalność 
na rynku niemieckim. 

 

Spółka Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o. (CNP) została nabyta przez Poznańską Korporację 

Budowlaną Pekabex S.A na podstawie warunkowej umowy zakupu udziałów z dnia 22.07.2014. Warunkiem 

nabycia udziałów spółki CNP sp. z o.o. było uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK) na zawarcie transakcji. UOKiK wydał zgodę w dniu 17.11.2014. Nabycie kontroli przez Pekabex S.A 
uprawomocniło się w dniu 05.12.2014. Pekabex S.A. nabyła  100% udziałów Spółki CNP od Opoka II 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o. została wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.07.2008 r. pod numerem 0000109717 przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS 

 

Spółka Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Pekabex Inwestycje Parkingowe Sp. z o.o.) 
powstała w dniu 22 stycznia 2013 r. na podstawie aktu założycielskiego  - akt notarialny: repertorium nr 

313/2013. Spółka Pekabex Inwestycje została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 30 stycznia 2013 r.  pod numerem KRS 0000449050. 

Spółka Pekabex Pekabex Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (poprzednia nazwa Werth-

Holz Sp. z o.o. SKA) powstała w dniu 24 września 2013 r.  – akt notarialny repertorium numer: A. 
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10.056/2013. Została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

26 listopada 2013 r.  pod numerem KRS 0000487678. 

Spółka TM Pekabex Projekt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, została założona  08 stycznia 2014 r. , akt 

notarialny Rep. A numer 162/2014, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 27 stycznia 2014 r.  pod numerem KRS 0000495827. 

 

Zmiany w kapitale zakładowym 

 

W dniu 25 kwietnia 2014 roku podjęto uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie obniżenia 

kapitału zakładowego Spółki dominującej z kwoty 21 065 119,50 PLN do kwoty 4 213 023,90 PLN poprzez 
obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,50 do 0,10 zł. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w celu 

umożliwienia przeprowadzenia V emisji akcji o wartości nominalnej 0,10zł, w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego pozwalającego na realizację strategii akwizycyjnej Spółki dominującej oraz uzyskania 

docelowej struktury akcjonariatu. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dominującej w drodze emisji 170.000.001 akcji nowej emisji o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, do kwoty 21 213 024 pln nastąpiło poprzez podjęcie uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 16.05.2014 roku. 

16 maja 2014 podjęta została również uchwała w sprawie scalenia akcji Spółki dominującej poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 1 zł. Scalenie akcji dokonało się 

przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji z 212.130.240 sztuk do liczby 21.213.024. 

Na dzień bilansowy akcje Spółki dominującej nie pozostawały w jej posiadaniu, ani też w posiadaniu 
jednostek zależnych i stowarzyszonych. 

 

 

Przedmiotem działalności grupy jest: 

 

- produkcja wyrobów betonowych budowlanych, 

- wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów 
prefabrykowanych, 

-  świadczenie  usług wspierających biznes typu usługi kadrowo-płacowe, administracyjne, koordynacji 

i logistyki dla spółek  z Grupy Pekabex jak również dla podmiotów z poza Grupy. 
- wynajem własnych powierzchni biurowych i przemysłowych, 
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2. Władze spółek grupy: 

Pekabex SA 

Organami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2014r Funkcję Członka Zarządu pełni Pan  Robert Jędrzejowski.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego 22 czerwca 2015 w skład zarządu wchodzili: 
Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu, 
Beata Żaczek, Wiceprezes Zarządu, 
Przemysław Borek, Wiceprezes Zarządu. 

Pekabex Bet S.A. 

 

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 

Akcjonariusze:  
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. – 100% udziałów 

Zarząd:  
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2014r i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego  
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Przemysław  Borek, 
Funkcję Członka Zarządu pełni Pani Beata Żaczek, 
Funkcję Członka Zarządu pełni Tomasz Seremet. 

Pekabex Pref Sp. z o.o. 

 

Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.  

 
Wspólnicy:  
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. – 100% udziałów 

Zarząd:  
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2014r i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego  
Funkcję Członka  Zarządu pełni Pan Przemysław  Borek, 
Funkcję Członka Zarządu pełni Pani Beata Żaczek, 
Funkcję Członka Zarządu pełni Tomasz Seremet. 
 
 
Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o. 
 
Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.  

 
Wspólnicy:  
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. – 100% udziałów 

Zarząd:  
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 r i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego  
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Christophe Carion 
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Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.  

 
Wspólnicy:  
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. – 100% udziałów 

Zarząd:  
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 r i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego  
Funkcję Członka Zarządu pełni Pan  Robert Jędrzejowski. 
 
 
Pekabex Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
 
Organem Spółki jest: Walne Zgromadzenie 
 
Wspólnicy: 
Komplementariusz: Pekabex Projekt sp. z o.o. reprezentujący spółkę zgodnie ze sposobem swojej 
reprezentacji 
Akcjonariusz: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. 100% akcji. 
 
 
TM Pekabex Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. 
 
Organem Spółki jest: Walne Zgromadzenie 
 
Wspólnicy: 
Komplementariusz: Pekabex Projekt sp. z o.o. reprezentujący spółkę zgodnie ze sposobem swojej 
reprezentacji 
Komandytariusz: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. 
 

3. Rynek działania grupy 
 
Grupa działa w branży budowlanej realizując projekty budowlane - od projektowania poprzez, produkcję i 
dostawę elementów prefabrykowanych jak również montaż w/w elementów konstrukcyjnych aż do 
kompleksowej realizacji projektu w formule generalnego wykonawstwa. Grupa prowadzi działalność na 
terenie Polski, Niemiec, oraz krajów skandynawskich współpracując z doświadczonymi inwestorami i firmami 
budowlanymi.  

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność grupy 
 
W roku 2014 działalność Grupy skoncentrował się głównie na wzmocnieniu pozycji biznesowej oraz 
kształtowaniu relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami, co zaowocowało osiągnięciem najwyższego 
obrotu oraz zysku na przestrzeni ostatnich lat. Niewątpliwie na  osiągnięcie takich rezultatów wpływ miała 
dodatkowa produkcja w nabytym w połowie roku 2012 roku zakładzie w Bielsko-Białej czym Spółka znacząco 
wzmocniła swoją pozycję na rynku dolnego śląska. Zwiększenie zakresu działalności pozwoliło również na 
wykorzystanie efektu skali w zakresie kosztów ogólnych. 

Jednym z istotniejszych zdarzeń w roku 2014 było nabycie spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z 
o.o., która od 1.XII.2014 weszła w skład Grupy. Podstawową działalności spółki CNP jest produkcja 
prefabrykowanych elementów żelbetowych wykorzystywanych przy budowie obiektów przemysłowych, 
handlowych, biurowych, kulturalno-sportowych, hal, budynków, mostów i innych obiektów 
wielkogabarytowych. 
 
W roku 2014 Grupa rozpoczęła proces przygotowywania się do IPO, min. w zakresie przekształcenia 
sprawozdań finansowych Grupy sporządzonych wg standardów PSR na standardy MSSF oraz 
przygotowywania Prospektu. 

Dla Grupy jest to istotny krok w zakresie rozwoju i możliwości związanych z upublicznieniem. 
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5. Sytuacja majątkowa i finansowa grupy 
 
W skład grupy kapitałowej Pekabex wchodzi kilka spółek, niemniej jednak działalność operacyjna holdingu 
jest prowadzona głównie przez spółkę zależną Pekabex Bet S.A. (realizacja kontraktów), Pekabex PREF Sp. 
z o.o. (usługa produkcyjna) jak również po włączeniu do Grupy przez spółkę CNP Sp. zo.o. (produkcja). 
Spółka Pekabex Pref Sp. z o.o.  świadczy również (głownie na rzecz spółek z Grupy) usługi księgowo- 
płacowe, administracyjne, koordynacji i logistyki.  

W roku 2014 Grupa Pekabex zwiększyła przychody ze sprzedaży o 2% do poziomu  324.449 TPLN (2013 r.: 
318.185 TPLN) a zysk netto wyniósł: 15.819 TPLN (2013 r.: 14.141 PLN).  

 

Podstawowe wskaźniki finansowe kształtowały się następująco: 

 

            2014  2013 

EBIT [TPLN] 19 584 18 979 

(wynik na działalności operacyjnej)   

EBIT DA [TPLN] 23 595 22 667 

(wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)   

   

Wskaźniki rentowności:   

Rentowność majątku  7,1% 8,7% 

(wynik finansowy netto / suma aktywów)   

Rentowność kapitałów własnych 16,5% 21,9% 

(wynik finansowy netto / kapitał własny)  

Rentowność netto sprzedaży 4,9% 4,5% 

(wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży produktów i towarów)   

   

Wskaźniki płynności:   

Wskaźnik płynności I  1,4 1,5 

(aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe)   

Płynność długoterminowa 2,0 1,9 

(aktywa ogółem / zobowiązania krótko- i długoterminowe)   

 

Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej kształtuje się na poziomie 35% a aktywów obrotowych na 
poziomie 65%. Grupa prowadzi działalność produkcyjną korzystając w przeważającej mierze z majątku 
własnego.  
 
Mając na uwadze wszystkie czynniki wpływające na Grupę Pekabex, obecną sytuację finansową i majątkową 
Grupy oraz perspektywy rozwoju, Zarząd spółki dominującej Pekabex S.A. zamierza kontynuować 
działalność i w chwili obecnej oraz dające się przewidzieć przyszłości nie widzi zagrożeń dla działalności 
korporacji.  
 
Grupa planuje dalsze inwestycje w park maszynowy oraz w infrastrukturę techniczną i produkcyjną. 

Działalność Grupy nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.  

Grupa Pekabex nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych oraz nie wykorzystuje instrumentów finansowych 
do zarządzania ryzykiem finansowym. 
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6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. 
 
Grupa Pekabex prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług budowlanych. 
Barierą wejścia na rynek jest konieczność dużego zaangażowania kapitałowego w aktywa niezbędne do 
produkcji (fabryka, linie technologiczne, specjalistyczne maszyny itp.). Istotnymi czynnikami decydującymi 
o przewadze konkurencyjnej Grupy są m.in.:  
kompleksowość świadczonych usług,  
posiadane doświadczenie w realizacji złożonych, specjalistycznych przedsięwzięć,  
wysoka jakość świadczonych usług, 
odpowiednie referencje,  
duże zaangażowanie zespołu i sprawna organizacja umożliwiająca realizację kontraktów w umownym 
terminie i przy założonej efektywności, 
mocna pozycja finansowa 
Grupa Pekabex ogranicza ryzyko konkurencji poprzez: 

• dbanie o wysoką jakość świadczonych usług, 
• systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii, 
• dywersyfikację źródeł przychodów (produktowa i geograficzna), 
• kompleksowość usług, 
• innowacyjność, 
• inwestowanie w wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów, 
• systematyczną pracę nad poprawą  wydajności i efektywności. 

Grupa jest narażona na wiele rodzajów ryzyka, którymi stara się zarządzać, kładąc w tym procesie 
największy nacisk na zarządzanie ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem utraty 
płynności. 
 
 
Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych produktów i terminowość wykonania usług 
Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych produktów oraz wykonanych usług jest integralnym 
elementem zawieranych kontraktów. Spółka może być narażone na konieczność poniesienia dodatkowych 
kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami. Ryzyko w tym zakresie jest większe dla kontraktów 
realizowanych w formule kompleksowego wykonawstwa  i znacznie niższe w przypadku kontraktów gdzie 
Spółka jest jedynie dostawcą elementów prefabrykowanych wraz z montażem. W tym przypadku w ocenie 
Zarządu ryzyko występowania znacząco obciążających wynik finansowy reklamacji jest ograniczone z uwagi 
na specyfikę dostarczanych produktów. Niemniej jednak Grupa w Sprawozdaniu Finansowym tworzy 
odpowiednie rezerwy na tego typu ryzyko. 
 
Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji  
Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez spółki z Grupy do produkcji 
(stal, wyroby hutnicze, cement, kruszywa) mogą znacznie wpłynąć na cenę sprzedaży kontraktu.  
W przypadku kluczowych surowców typu cement, kruszywa Spółka w duże mierze ma zawarte  
długoterminowe kontrakty ze stałą ceną dostaw. 
Największe ryzyko zmiany ceny surowca jest związane ze stalą, której ceny są wrażliwe na zmiany na 
rynkach światowych. Ryzyko to spółka stara się wkalkulowywać w ceny swoich produktów i usług tak, aby 
efekt podwyżki zawrzeć w cenie, jednak duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić 
się negatywnie na wynikach finansowych Grupy. 
Ryzyko zmiany cen surowców jest ograniczane również poprzez długość realizowanych kontraktów. 
Większość realizowanych przez spółki z Grupy kontraktów jest  do 6 miesięcy. 
 
Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego 
Działalność grupy kapitałowej opiera się w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. 
Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez jednostki grupy może skutkować czasowym 
wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych 
umów, co może skutkować obniżeniem poziomu sprzedaży. Grupa posiada odpowiednie polisy 
ubezpieczeniowe chroniące majątek Grupy. 
 
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży. 
Rynek usług budowlano-montażowych charakteryzuje się sezonowością, która powodowana jest w dużej 
mierze warunkami atmosferycznymi. Miesiące zimowe wiążą się z ogólnym zmniejszeniem aktywności 
branży budowlanej. Niemniej jednak Grupa nie jest narażona na ryzyko sezonowości w tak dużym stopniu 
jak cały rynek budowlany ze względu na specyfikę oferowanego produktu - konstrukcji prefabrykowanych, 
które mogą być wytwarzane w halach produkcyjnych przez cały rok, jak również montowane na budowie w 
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temperaturach nawet do -20 °C. W celu ograniczenia zjawiska sezonowości Grupa dywersyfikuje swoją 
działalność, pod względem produktowym jak również regionalnym. 
 
Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników 
W działalności Grupy Pekabex kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. Grupa 
zatrudnia wykwalifikowana specjalistyczną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi 
kluczową grupę pracowników. Grupa minimalizuje ryzyko odejścia kluczowych pracowników poprzez 
odpowiedni system motywacyjny. 
Poza własnymi pracownikami spółki  z Grupy współpracują na stałe z firmami produkcyjno-montażowymi 
posiadającymi wykwalifikowaną kadrę świadczącą usługi pracy pod nadzorem kadry inżynierskiej Grupy.  
 
Ryzyko utraty płynności 
Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 
finansowych. Poszczególne spółki z Grupy zarządzają ryzykiem płynności poprzez monitorowanie kondycji 
finansowej swoich Klientów, terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi 
krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz 
długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych 
aktualizowanych w okresach miesięcznych.  
Grupa wdrożyła określone procedury weryfikacji klienta przed zawarciem kontraktu, realizacji kontraktów, 
obiegu dokumentów i windykacji należności eliminujące do minimum ryzyko opóźnień w spłacie należności. 
Ryzyko nieotrzymania należności od klienta jest również minimalizowane poprzez stosowaną politykę w postaci 
otrzymywanych zabezpieczeń od Klientów (zaliczki, weksle, poręczenia) oraz korzystania przez Spółkę (jako 
podwykonawcę) z praw kodeksowych wynikających z solidarnej odpowiedzialność Inwestora za zobowiązania Generalnego 
Wykonawcy. 
 
Ryzyko kursowe 
Ryzyko niekorzystnych dla spółki gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku do innych walut jest 
minimalizowane  poprzez podpisywanie kontraktów zagranicznych głównie w walucie polskiej a w przypadku 
kontraktów gdzie są realizowane przychody w walucie obcej spółka minimalizuje ryzyko walutowe poprzez 
zawieranie kontraktów z dostawcami i usługodawcami w walucie danego kontraktu, oraz odpowiednią politykę 
zabezpieczeń 
 
Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym  
Istotne znaczenie dla grupy kapitałowej ma sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza takie czynniki jak 
wzrost gospodarczy, polityka rządu, w szczególności w zakresie górnictwa oraz jej wpływ na tempo wzrostu 
PKB, poziom inflacji, system podatkowy, wysokość obciążeń pracodawców wynikających z kosztów pracy.  
 

6. Zatrudnienie w grupie 

Przeciętny zatrudnienie w Grupie w roku 2014 wyniosło 638 osób, natomiast przeciętny stan zatrudnienia w 
roku 2013 - 583 osób. 

7. Perspektywy dla grupy na 2015 r. 

Analizy i badania rynkowe wskazują na dalszy rozwój rynku konstrukcji żelbetowych w Polsce oraz rosnący 
rynek tego typu konstrukcji w Europie Zachodniej i na rynkach wschodzących. Na bazie tych opracowań 
oraz planowanych inwestycji zakładany jest w perspektywie najbliższych lat stały rozwój branży a co za 
tym idzie rozwój Grupy Pekabex zarówno w zakresie samej prefabrykacji jak również usług dodatkowych 
świadczonych przez Grupę typu usługi montażu prefabrykatów czy usługi kompleksowego wykonawstwa 
projektów budowlanych. 

W roku 2015 Grupa zamierza rozwijać wszystkie segmenty swojej działalności w szczególności zwiększać 
sprzedaż eksportową. Jednocześnie Grupa zamierza rozwijać i zwiększać udział przychodów z tytułu 
kompleksowego wykonawstwa projektów budowlanych uwzględniającego nowoczesne technologie w tym 
roboty monolityczne i konstrukcje stalowe, głównie w segmentach uznanych jako docelowe Grupy. 

Rozpoczęte inwestycje mają na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych w zakresie nowoczesnych 
elementów sprężonych oraz sprężonych płyt kanałowych. 
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Dzięki odpowiedniej strukturze Grupy m.in.: posiadanym doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze 
inżynierów i specjalistów z zakresu projektowania oraz realizacji projektów budowlanych Grupa jest w 
stanie realizować  kompleksowe projekty budowlano-montażowe.  W roku 2015 Grupa zamierza doskonalić 
swoje umiejętności i wiedzę w celu jeszcze lepszego dopasowania swoich produktów i usług do potrzeb 
klienta.  

Jednym z celów Grupy jest konsolidacja rynku prefabrykacji. W roku w 2015 Grupa zamierza przejąć  zakład 
zlokalizowany w Polsce północnej (w roku 2014 został podpisany List Intencyjny w tym zakresie ze 
sprzedającym) jak również poszukuje zakładu w centralnej Polsce. 

Jednym z celów Grupy na rok 2015 jest również kreowanie wartości dla pracowników oraz akcjonariuszy, 
wzmocnienie pozycji rynkowej m.in. poprzez osiągniecie pozytywnego wyniku netto oraz doskonalenie 
jakości produkowanych elementów i świadczonych usług.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań, 22 czerwca 2015 roku 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- ----------------------------------------               ---------------------------------------- 
Robert Jędrzejowski, Przemysław Borek,                                 Beata Żaczek, 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu 
   

 
 

 


