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Rosną przychody Grupy AWBUD w I kwartale 2016 r.
Grupa AWBUD, wyspecjalizowana grupa budowlana notowana na GPW w Warszawie,
wypracowała 62 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2016 r., co
oznacza wzrost na poziomie 23% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.
Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w I kwartale 2016 r. wyniósł 883 tys. zł,
skonsolidowana EBITDA – 1,4 mln zł, a skonsolidowany zysk netto – 729 tys. zł. Spółka
kontynuuje rozwój w oparciu o specjalizację w obszarach rewitalizacji, budownictwa
ekologicznego oraz energetycznego.
Grupa AWBUD w I kwartale 2016 r. – kluczowe wydarzenia:
 Kontynuowanie realizacji dużych kontraktów w ramach generalnego wykonawstwa, do których
zaliczyć można m.in. budowę zakładu produkcyjnego Eberspaecher w Godzikowicach (wartość
kontraktu to 26,5 mln zł) oraz wykonanie Zakładu Separacji Popiołów na terenie EC Siekierki (wartość
kontraktu 39,0 mln zł)
 Umowa z ZGH Bolesław o wartości niemal 18,0 mln zł związana z pracami budowlanymi dla Zakładu
Przerobu Odpadów Poflotacyjnych w ramach generalnego wykonawstwa
 Umowa na przebudowę parkingu IKEA dla Balzola Polska o wartości niemal 6,9 mln zł
 Umowa na realizację prac budowlanych dla CMC Poland o wartości ponad 6,3 mln zł
 Andrzej Wuczyński, założyciel spółki AWBUD, zasiada w Radzie Nadzorczej – wcześniej pełnił
funkcję członka zarządu AWBUD S.A.
Grupa AWBUD – w wyniku polepszającego się portfela zamówień – ustabilizowała poziom marży brutto
ze sprzedaży. W I kwartale 2016 r. wyniosła ona 6,9% i była wyższa w porównaniu do marży osiągniętej
przez spółkę w całym 2015 r. (6,5%).
W ubiegłym roku udało się pomyślnie zakończyć proces restrukturyzacji, teraz skupiamy się na
budowaniu silnego portfela zleceń i wzmacnianiu wewnętrznych struktur – m.in. działu sprzedaży i
marketingu. W minionym kwartale podpisaliśmy kilka istotnych umów oraz uczestniczyliśmy w
zaawansowanych rozmowach ofertowych, na których efekt liczę w kolejnych kwartałach roku – mówi
Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A. – Dzięki silnemu potencjałowi wykonawczemu
skutecznie realizujemy się również jako podwykonawca. Jesteśmy obecni na większości budów dla
branży energetycznej w obszarze prac instalacyjnych i żelbetowych, jednak przemysł ciężki ma według
nas jeszcze większy potencjał budowlany – z pewnością będziemy chcieli uczestniczyć także w
projektach m.in. dla sektora stalowego czy chemicznego – dodaje.
Grupa AWBUD świadczy usługi przede wszystkim jako generalny wykonawca. Obszar ten stanowi około
70% przychodów Grupy. Pozostałe przychody pochodzą z wyspecjalizowanych usług
podwykonawczych, głównie żelbetowych i instalacyjnych, m.in. dla sektora energetycznego. Grupa
AWBUD jest odpowiedzialna m.in. za budowę bloków Elektrowni Opole oraz wykonanie instalacji
wodno-kanalizacyjnej w Elektrowni Kozienice. Wcześniej kompleksowe prace instalacyjne oraz
żelbetowe wykonywała także przy projektach dla Elektrowni Bełchatów oraz Włocławek.
Wciąż czekamy również na decyzję dotyczącą przetargów publicznych w zakresie ekologii –
specjalizujemy się w budowie m.in. oczyszczalni ścieków czy zakładów przetwarzania odpadów. Nie
mam wątpliwości, że Polska będzie chciała wykorzystać znaczne środki z funduszy europejskich,
dlatego rynek projektów ekologicznych z pewnością niebawem się otworzy – mówi Michał Wuczyński.
Do najbardziej znanych realizacji Grupy AWBUD w generalnym wykonawstwie należą: rozbudowa,
modernizacja i rewitalizacja Galerii Mokotów w Warszawie, realizacja zespołu hal produkcyjno-

magazynowych linii walcowniczych dla CMC Poland w Zawierciu oraz hal magazynowych na terenie
całego kraju dla Konsorcjum Stali, a także budowa biurowca dla Asseco Poland w Warszawie.
_______
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 56% akcji). Spółką, powstałą w 1989 roku z inicjatywy
Andrzeja Wuczyńskiego, kieruje obecnie Michał Wuczyński.
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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