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AWBUD podpisuje umowę w ramach rozbudowy Elektrowni Opole
AWBUD, notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana, podpisał umowę z
Polimex Opole na dostawę i montaż instalacji grzewczo-wentylacyjnych oraz klimatyzacji w
budynkach elektrycznych przy inwestycji PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole. Projekt
realizowany będzie przez INSTAL-LUBLIN, spółkę wchodzącą w skład Grupy AWBUD i specjalizującą
się w instalacjach wewnętrznych – zarówno w obiektach przemysłowych, jak i użyteczności
publicznej. Łączna wartość prac podwykonawczych w ramach realizacji wyniesie ponad 12,5 mln
złotych.
Jest to kolejny duży kontrakt w energetyce zawodowej podpisany przez AWBUD w ostatnim czasie.
Spółka jako podwykonawca z powodzeniem realizuje projekty dla największych generalnych
wykonawców w Polsce – wcześniej przeprowadziła prace związane z dostawą i montażem podobnych
instalacji m.in. dla Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Bełchatów.
Kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych (nr 5 oraz nr 6) w Elektrowni Opole jest
kluczową inwestycją z punktu widzenia polskiego sektora energetycznego. Jej szacunkowa wartość to
kilkanaście mld złotych.
To nie pierwsza umowa w ramach rozbudowy Elektrowni Opole podpisana przez AWBUD. Wcześniej
spółka – na zlecenie Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego –
wykonała m.in. prace żelbetowe związane w konstrukcją bloku nr 6.
- Prace dla sektora energetycznego są dla nas bardzo istotne w przypadku zleceń podwykonawczych.
Nie tylko w ramach obszaru robót instalacyjnych i mechanicznych, ale także żelbetowych. Podpisana
w ostatnich dniach umowa na wykonanie prac dotyczących dostawy i montażu instalacji grzewczoinstalacyjnych i klimatyzacji w PGE GiEK przez INSTAL-LUBLIN jest kolejnym zleceniem, które jako
Grupa będziemy realizować w ramach prac w Elektrowni Opole. Posiadamy doświadczenie, które jest
niezbędne w tego typu realizacjach i którego oczekują główni wykonawcy. Potwierdzeniem tego jest
fakt, że jesteśmy obecni na prawie wszystkich dużych budowach w Polsce, m.in.: w Kozienicach,
Bełchatowie czy Włocławku – komentuje Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A.
AWBUD na ogólnopolską skalę świadczy działalność przede wszystkim jako generalny wykonawca –
obszar generuje ponad 60% przychodów Grupy. Spółka specjalizuje się w budownictwie
komercyjnym i ogólnym, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów (galerii
handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców kolejowych) oraz realizacji w
obszarach ekologii i energetyki.
Aktualnie Grupa AWBUD realizuje portfel zleceń o wartości 287 mln zł. Do największych aktualnie
realizowanych kontraktów należą Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej o
wartości 52,5 mln zł, Zakład Separacji Popiołu na terenie EC Siekierki o wartości 38,6 mln zł oraz
Rozbudowa Fabryki Pentair w Dzierżoniowie o wartości 30,5 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. skonsolidowane przychody AWBUD wyniosły 166,4 mln zł i
były o 8,3% wyższe r/r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,0 mln zł (wobec straty 1,0 mln zł w
okresie I-IIIQ 2014), EBITDA 5,4 mln zł (wobec 0,7 mln zł), a zysk netto 4,6 mln zł (wobec straty 3,4
mln zł). Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży na poziomie 7,7%, marżę EBIT 2,4%, a marżę
EBITDA 3,3%.
_______
O Grupie Kapitałowej AWBUD
AWBUD to wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze inwestycji grupa budowlana, prowadząca działalność
w 6 obszarach:
 budownictwa komercyjnego i ogólnego (biurowce, obiekty użyteczności publicznej, budownictwo
mieszkaniowe),
 realizacji obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne i magazynowe),
 rewitalizacji obiektów (galerii handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców
kolejowych),
 realizacji w obszarach ekologii i energetyki (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, kompostownie,
systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie),
 prac instalacyjnych (dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji sanitarnych i
technologicznych),
 prac żelbetowych.
Zespół łącznie pół tysiąca wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym ponad 100 inżynierów różnych
specjalizacji, łączy doświadczenie i kompetencje wynikające z ponad 25 lat działalności AWBUD na polskim
rynku i realizacji ponad 400 inwestycji. Pracownicy Grupy AWBUD zdobywali doświadczenia w największych
międzynarodowych oraz polskich firmach budowlanych.
Grupa realizuje prace przede wszystkim w formule generalnego wykonawstwa. Kontrakty są pozyskiwane przez
biura regionalne, znajdujące się w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, a także siedzibie w Zawierciu w woj.
śląskim. Najczęściej są to inwestycje o wartości od 10 do 100 mln zł.
W strukturach Grupy AWBUD funkcjonuje własne biuro projektowe. Własne siły wykonawcze zapewniają
wsparcie w realizacji kontraktów, w szczególności w obszarze prac żelbetowych i sanitarnych.
Do najbardziej znanych realizacji Grupy w generalnym wykonawstwie należą rozbudowa i modernizacja Galerii
Mokotów w Warszawie, realizacja zespołu hal produkcyjno-magazynowych linii walcowniczych dla CMC Poland
w Zawierciu, budowa biurowca dla Asseco Poland w Warszawie oraz serii obiektów magazynowych dla
Konsorcjum Stali w Zawierciu. W portfolio Grupa ma także realizacje inwestycji dla takich marek jak Black Red
White, Bridgestone, Coca-Cola, Develey, Hasco-Lek, KGHM, LW Bogdanka, Michelin, Parkridge, PepsiCo, PKN
Orlen, Procter&Gamble, Promo, Smurfit Kappa, Unibail-Rodamco, Unilever, Zentis, Schindler a także wielu
innych, renomowanych inwestorów.
Grupa jest kontrolowana przez rodzinny kapitał (ponad 60% akcji). Spółką kieruje Michał Wuczyński, a funkcję
wiceprezesa pełni Andrzej Wuczyński, z którego inicjatywy w 1989 roku powstał AWBUD.
Spółka-matka w Grupie AWBUD - AWBUD S.A. - jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie (ticker: AWB, sektor: budownictwo).
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