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AWBUD z kolejnym kontraktem dla CMC Poland
AWBUD, notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana, podpisała umowę
na realizację prac budowlanych dla CMC Poland – globalnego przedsiębiorstwa zajmującego się
ekonomicznym recyklingiem, produkcją oraz przetwórstwem stali. Spółka odpowiedzialna będzie
m.in. za wykonanie nowych fundamentów, elementów żelbetowych oraz konstrukcji stalowych w
celu odbudowania linii technologicznej zakładu. Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 6 mln
złotych.
W ramach umowy, AWBUD wykona szereg prac budowlanych, wynikających z wymiany maszyny
odlewniczej COS2, na stałe wykorzystywanej przy produkcji stali w zakładzie CMC Poland w
Zawierciu. Wymiana ta ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości
produkcji. Spółka wykona m.in. konstrukcje żelbetowe i stalowe podestów dla nowej maszyny,
komorę chłodzenia wyposażoną w drzwi z kontrolą dostępu oraz fundament konstrukcji dodatkowej
chłodni rusztu odbiorczego.
Jest to kolejny kontrakt zrealizowany dla amerykańskiego potentata na rynku produkcji wyrobów
stalowych. Wcześniej Grupa AWBUD wykonała m.in. prace związane z budową i rozbudową hali
magazynowych oraz produkcyjnych, a także realizowała projekt związany z modernizacją i
powiększeniem zdolności produkcyjnej huty CMC, w związku z budową specjalistycznych linii
walcowniczych.
Kolejny kontrakt podpisany z CMC Poland jest potwierdzeniem naszej silnej pozycji i wysokich
kompetencji w zakresie prac żelbetowych oraz instalacyjnych. Należy jednak podkreślić, że większość
naszych projektów realizujemy w ramach generalnego wykonawstwa. Od 2006 roku byliśmy
generalnym wykonawcą kilku inwestycji dla CMC Poland – zbudowaliśmy m.in. halę prefabrykacji
stali, halę magazynową o powierzchni 15 tys. m2. To dla mnie bardzo ważne, że jesteśmy doceniani
przez naszych partnerów, którzy chętnie współpracują z nami przy kolejnych projektach. Właśnie w
ten sposób, opierając się na doświadczeniu, specjalizacji i bogatym zapleczu technologicznym, Grupa
AWBUD chce rozwijać portfel swoich zamówień – mówi Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD
S.A.
AWBUD świadczy usługi przede wszystkim jako generalny wykonawca. 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. Jako podwykonawca spółka wyspecjalizowana jest przede
wszystkim w pracach żelbetowych oraz instalacyjnych na rzecz wielu sektorów gospodarki, m. in. dla
branży energetycznej.
W 2015 roku Grupa AWBUD znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe. Spółka odnotowała poziom
zysku netto w wysokości 5,33 mln zł oraz EBITDA w wysokości 7,2 mln zł. Wartość skonsolidowanych
przychodów wyniosła 243 mln zł, co oznacza wzrost o 13,6% w porównaniu do 2014 roku. Na koniec
2015 roku portfel zamówień (backlog) Grupy AWBUD wynosił 279 mln zł.

_______
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, Schindler, Unilever, Zentis, 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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