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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE   

1.1 Firma 

 

ABM SOLID S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 01.04.1992 r. Siedziba Spółki mieści się 

w Tarnowie przy ulicy Bartla 3.  

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054847.  Wpisu dokonał Sąd Rejonowy  

w Krakowie Śródmieściu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2001 r. Zgodnie ze 

statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.  

Podstawowe dane: 

Nazwa spółki:      -  ABM SOLID Spółka Akcyjna 

Siedziba:               - Tarnów 

Adres:                  - ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów 

tel.                       - 14 626 02 07 

fax.                      - 14 622 45 51 

Numer KRS:           - 0000054847  

REGON:                - 850021886 

NIP:                     - 8730005511 

Kapitał  

zakładowy  

w całości  

opłacony:              - 3 411 835,00 zł 

Audytor:              - Polinvest Audit Sp. z o.o. 

Segment działalności:     - Roboty Budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  i nie mieszkalnych  

PKD – 4120Z.  

 

1.2 Obszar, przedmiot działalności 

 

Spółka ABM SOLID S.A działa w branży budowlanej i przede wszystkim na obszarze Polski.   

Prowadzi generalne wykonawstwo inwestycji obejmujące m.in. :  

 

 Budownictwo użyteczności publicznej 

Budynki oświaty i szkolnictwa wyższego 

Budynki opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej 

Obiekty sportowe i rekreacyjne w tym: 

- Baseny sportowe i rekreacyjne, kąpieliska, 

       - Stadiony i boiska sportowe 

       - Hale sportowe i sportowo-widowiskowe 

Budynki administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości 

Centra handlowo-usługowe 
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 Budownictwo mieszkaniowe 

Budynki mieszkalne wielorodzinne 

Osiedla mieszkaniowe 

 

 Budownictwo ochrony środowiska 

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe 

Oczyszczalnie ścieków komunalnych 

Stacje uzdatniania wody 

Zakłady utylizacji odpadów komunalnych 

 

 Budownictwo hydrotechniczne 

Obiekty hydrotechniczne: ujęcia wodne i zbiorniki retencyjne 

Regulacje rzek i potoków górskich 

Obwałowania rzek 

Przepompownie melioracyjne 

Zapory przeciw rumowiskowe 

 

 Budownictwo przemysłowe: 

Kompletne zakłady produkcyjne w systemie „ pod klucz” 

Budynki, hale produkcyjne i magazynowe 

Centra logistyczne 

Obiekty wojskowe  

Produkcja i montaż konstrukcji stalowych budowlanych i technologicznych 

Zakłady skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej 

 

 Budownictwo drogowo-mostowe 

Mosty drogowe i kolejowe (stalowe i żelbetowe)  

Podbudowy dróg 

Formowanie i zagęszczanie nasypów 

Przepusty i rowy odwadniające 

Estakady, kładki piesze i pieszo-jezdne 

 

W strukturze Spółki zostały wyodrębnione podstawowe jednostki biznesowe – oddziały: 

w Tarnowie, Dębnie, Bochni, Grybowie oraz Rzeszowie, które nie podlegały wpisowi do rejestru 

sądowego. 

Oddział TARNÓW prowadzi w strukturze ABM SOLID S.A. działalność w następującym zakresie: 

-Budownictwa użyteczności publicznej,  

-Budownictwa inżynieryjnego: w tym ochrony  środowiska i energetyki, 

-Budownictwa mieszkaniowego. 

Oddział TARNÓW dysponując doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną realizuje zadania na zasadzie 

zarządzania projektami, korzystając w głównej mierze z potencjału podwykonawczego. Ponadto posiada  

i rozwija własne siły wykonawcze. 

 

Oddział HYDRO SOLID prowadzi działalność w zakresie: 

- Budownictwa inżynieryjnego: 

- Obiekty ochrony środowiska, 
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- Budownictwo hydrotechniczne, 

- Budownictwo drogowe. 

- Produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych. 

Kierunek umocnienia Spółki na rynku obiektów ochrony środowiska i rozpoczęcie działalności 

w segmencie hydrotechnicznym przyniosło utworzenie w 1999 r. Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-

Melioracyjnego Bochnia Sp. z o.o. Inkorporowane w grudniu 2004 r. Przedsiębiorstwo umożliwiło rozpoczęcie 

działalności Oddziału HYDRO SOLID. Poza prowadzoną wcześniej działalnością, w ramach Oddziału rozwijana jest 

także działalność w obszarze budownictwa drogowego. Na terenie Oddziału wytwarzane są również prefabrykaty 

betonowe i żelbetowe. 

 

Oddział DĘBNO świadczy usługi generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych z zakresu: 

- Budownictwa przemysłowego, 

- Obiektów użyteczności publicznej. 

Wywodzący się z przejętego w 1994 r. i inkorporowanego w 1996 r. „Exbudu – Dębno”, Oddział specjalizuje się 

głównie w wykonawstwie hal przemysłowych oraz magazynów. Rozbudowany potencjał wykonawczy i sprzętowy 

umożliwił lokalizację na jego terenie wytwórni konstrukcji stalowych oraz nowoczesnej malarni. Produkowane 

tam konstrukcje wykorzystywane są przy realizacji kontraktów Oddziału, zleceń zewnętrznych, a także na 

potrzeby pozostałych jednostek w Spółce oraz Grupie Kapitałowej ABM SOLID S.A.  

 

Oddział WKS Grybów: 

Oddział powstał na bazie odkupionej od syndyka, zorganizowanej części Zakładów Budownictwa Mostowego P.P. 

pod nazwą Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Grybowie.  

Przedmiotem działania Oddziału jest: 

- Wykonawstwo stalowych konstrukcji mostowych oraz wyposażenia mostów. 

- Wykonawstwo konstrukcji stalowych budowlanych. 

-  Montaż konstrukcji stalowych. 

-  Remonty obiektów mostowych o konstrukcji stalowej. 

- Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 

 

Oddział WKS Dębno: 

Przedmiotem działania Oddziału jest: 

- Wykonawstwo konstrukcji stalowych budowlanych. 

- Montaż konstrukcji stalowych. 

 

Oddział RESALMET RZESZÓW: 

Oddział powstał w wyniku połączenia ABM SOLID S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką zależną, Zakład Usług Produkcyjnych 

„RES - ALMET” Sp. z o.o. Przedmiotem działania Oddziału RESALMET Rzeszów jest: 

- Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych oraz obudowy lekkiej; 

-  Eksport konstrukcji stalowych; 

- Projektowanie oraz dostawy i montaż konstrukcji stalowych uzupełniających dla linii technologicznych; 

-  Dostawy i montaż hal stalowych systemowych 

- Projektowanie oraz dostawy i montaż konstrukcji aluminiowych z zastosowaniem szkła specjalistycznego; 

- Dostawy i montaż aluminiowej ślusarki drzwiowej i okiennej różnych systemów; 

- Eksport konstrukcji aluminiowych i ślusarki aluminiowej; 

- Wypożyczanie deskowań i rusztowań. 
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2. ORGANIZACJA SPÓŁKI   

2.1 Struktura organizacyjna  

 

 

 

W Spółce wydzielone są główne jednostki organizacyjne służące podstawowej działalności operacyjnej 

tj. Oddział Dębno, Oddział Tarnów, Oddział Hydro Solid Bochnia, Oddział WKS Grybów, Oddział WKS Dębno oraz  

Oddział RESALMET Rzeszów. 

Efektywne wykorzystanie posiadanej bazy sprzętowej, prowadzenie właściwej polityki materiałowo-magazynowej, 

wykorzystanie efektu skali oraz odpowiednią kontrolę procesów zachodzących w obszarze sprzętowo-

magazynowym umożliwiają jednostki pomocnicze: Zakład Usług Sprzętu  i Transportu (ST) oraz Dział Logistyki (DLO). 

Do podstawowych zadań ST należy świadczenie usług sprzętowych i transportowych na rzecz realizowanych przez 

Spółkę kontraktów. Zaopatruje budowy w sprzęt budowlany oraz środki transportowe wraz z obsługą, jak również 

świadczy te usługi na rzecz zleceniodawców zewnętrznych. Jednostka ta koordynuje politykę inwestycyjną  

i remontową w zakresie sprzętu budowlanego i środków transportu. Do podstawowych zadań DLO należy 

zaopatrzenie kontraktów budowlanych w materiały, w wymaganej jakości, w wyznaczonym terminie  

i w maksymalnie niskich cenach, przy dogodnych warunkach płatności oraz nadzorowanie realizacji dostaw. 

Obsługę organizacyjną Spółki, sprawy finansowe, sprawy kadrowe, prawne, informatyczne prowadzi Administracja 

Spółki, w skład której wchodzi m. in. Dział Marketingu i Ofertowania, Dział Księgowości, Dział Finansowy, Dział 

Personalny, Dział Prawny oraz Biuro Zarządu.  

Oddziały Spółki posiadają samodzielność w działalności produkcyjno-usługowej oraz marketingowej w zakresie 

pozyskiwania kontraktów.   

Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin Organizacyjny ABM SOLID S.A uchwalony przez Zarząd.  
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2.2 Zatrudnienie 

 

W związku ze stałym rozwojem firmy rok 2010 był kolejnym rokiem wzrostu zatrudnienia w ABM SOLID S.A.  

Wykonanie nowych zadań inwestycyjnym pociągnęło za sobą konieczność wzmocnienia stanu osobowego 

wykwalifikowaną kadrą z rynku pracy. Stan zatrudnienia w ostatnim dniu grudnia 2010 roku zwiększył się  

o 5,4 % wobec liczby pracowników zatrudnionych na koniec roku 2009.  

Aby zatrzymać wykwalikowaną kadrę ABM SOLID inwestuje w rozwój pracowników poprzez finansowanie kursów 

kwalifikacyjnych i programów szkoleniowych. 

Spółka kontynuuje kształcenie uczniów wybranych zawodów oraz umożliwia odbycie praktyk studentów uczelni 

wyższych w celu pozyskania wartościowych pracowników. 

 

Lp. O p i s 

stan w dniu 

31.12.2010 w 

osobach 

stan w dniu 

31.12.2009  w 

osobach 

1. Ogółem 815 773 

2. Pracownicy produkcyjni 540 526 

3. 
Pracownicy inżynieryjno-

techniczni 182 170 

4. 
Pracownicy 

administracyjno-biurowi  89 74 

5. Zarząd 4 3 

 

2.3 Zarządzanie  

  

W 2010 r. utrzymano i udoskonalono wdrożony w ABM SOLID S.A. Zintegrowany System Zarządzania 

obejmujący Zarządzanie Jakością wg ISO 9001:2008, Zapewnienie Jakości zgodnie z wymaganiami NATO AQAP 

2110:2006 oraz Zarządzanie Środowiskiem wg ISO 14001:2004.  W marcu 2010 r. odbył się audit okresowy, 

wykonany przez Det Norske Veritas, mający na celu potwierdzenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. 

W konsekwencji auditu Zintegrowany System Zarządzania ABM SOLID S.A. został oceniony pozytywnie.  

W ramach ZSZ zrealizowano większość wyznaczonych celów dotyczących jakości i ochrony środowiska. Realizacja 

celów, które nie zostały zakończone w II półroczu 2010 jest kontynuowana w roku 2011.   
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3. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM  EMITENTA  

 

 Zarząd Spółki podjął decyzję aby w strukturze organizacyjnej Spółki od 1 stycznia 2010 roku wydzielić nową 

wewnętrzną jednostkę organizacyjną na odrębnym (wewnętrznym) rozrachunku pod nazwą Wytwórnia Konstrukcji 

Stalowych DĘBNO (WKS DĘBNO). Przedmiotem działalności WKS DĘBNO jest projektowanie, wykonanie, dostawa oraz 

montaż konstrukcji stalowych. Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił aby w strukturze organizacyjnej Spółki 

wydzielić nową jednostkę pomocniczą pod nazwą Elementy Budowlane Bochnia (EB Bochnia). Przedmiotem 

działalności EB Bochnia jest produkcja betonu towarowego, produkcja materiałów budowlanych oraz sprzedaż  

i dostawa materiałów i wyrobów budowlanych. Zmiany te nie miały jednak skutków finansowych. 

 Jednocześnie na przełomie roku 2010/2011 Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do połączenia w jedną 

jednostkę dwóch oddziałów zajmujących się produkcją konstrukcji stalowych (WKS Grybów i WKS Dębno). Działania 

te maja na celu zwiększenie mocy produkcyjnych z zakresu budownictwa mostowo-drogowego. 

 

4. ORGANY SPÓŁKI  

4.1. Zarząd 

 

Zarząd Spółki zgodnie z Statutem może składać się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej 

kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut oraz Regulamin Zarządu. 

Zarząd może składać się z Prezes Zarządu, jeden, dwóch lub trzech Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu. 

Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie 

sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem Spółki do kompetencji Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.  

 

Na dzień 31.12.2010 r. w skład Zarządu wchodzili: 

 

1. Marek Pawlik   – Prezes Zarządu 

2. Witold Starakiewicz   – Wiceprezes Zarządu 

3. Mieczysław Tarapata   – Wiceprezes Zarządu 

4. Jerzy Gazda  – Wiceprezes Zarządu 

 

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w 2010 roku:  

 

30 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza powołała  Zarząd Spółki na kolejną kadencję. W skład Zarządu zostali 

powołani: 

1. Marek Pawlik   – Prezes Zarządu 

2. Witold Starakiewicz  – Wiceprezes Zarządu 

3. Mieczysław Tarapata  – Wiceprezes zarządu 

4. Jerzy Gazda  – Członek Zarządu. 

 

6 września 2010 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Jerzego Gazda do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu 
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Na dzień 31.12.2010 r. Prokurentami Spółki byli:  

 

1. Michał Zydroń  – Dyrektor Oddziału Tarnów, 

2. Stanisław Jankowski – Dyrektor Oddziału Hydro Solid Bochnia,  

3. Maciej Olszewski – Dyrektor Oddziału Konstrukcje Stalowe, 

4. Andrzej Łabudzki – Dyrektor Oddziału RESALMET,  

5. Maciej Tutaj – Dyrektor Oddziału Dębno, 

6. Marek Kaliński – Dyrektor Oddziału Wrocław, 

7. Grzegorz Michalak – Dyrektor WKS Grybów, 

8. Adam Starzyk – Dyrektor Oddziału Bioenergia, 

9. Tomasz Gut – Dyrektor ds. Marketingu,  

10. Sabina Kozłowska  – Główny Księgowy. 
 

Zmiany w pełnieniu funkcji Prokurenta Spółki w 2010 roku:  
 

W dniu 30 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki udzielił Prokury następującym osobom: 

 

1. Maciej Tutaj – Dyrektor Oddziału Dębno, 

2. Marek Kaliński – Dyrektor Oddziału Wrocław, 

3. Grzegorz Michalak – Dyrektor WKS Grybów, 

 

4.2. Rada Nadzorcza 
 

Rada Nadzorcza zgodnie z Statutem może składać się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres 

wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie i określa liczbę jej członków.  

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz 

Sekretarza. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, lub innych ważnych przyczyn, Wiceprzewodniczący 

zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 

Szczegółowy zakres uprawnień Rady Nadzorczej określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz ustanowiony 

Regulamin Rady Nadzorczej.  

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco:  

 

1. Sławomir Golonka – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Stanisław Ojczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3. Joanna Matera – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

4. Wiesław Waszkielewicz – Członek Rady Nadzorczej 

5. Dominik Pawlik  – Członek Rady Nadzorczej 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku:  

 

30 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na  kolejną 

kadencję.  W skład Rady Nadzorczej zostali powołani i objęli funkcje: 

 

 



 

11 | S t r o n a  

 

1. Sławomir Golonka  

2. Stanisław Ojczyk  

3. Joanna Matera  

4. Wiesław Waszkielewicz   

5. Dominik Pawlik   
 

Informacja na temat Komitetu Audytu: 

Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o nie tworzeniu odrębnego komitetu audytu. Rada Nadzorcza Spółki składa 

się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków dlatego zadania komitetu są wykonywane  przez całą 

Radę Nadzorczą. 

4.3 Informacja na temat wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących. 
 

Wynagrodzenie Członków Zarządu 

Nazwisko i imię  2010 

Pawlik Marek 

z tytułu stosunku pracy 23 706,82 

z tytułu pełnionej funkcji 623 200,00 

EB Radymno z tytułu pełnionej funkcji RN 18 894,34 

Resbud z tytułu pełnionej funkcji RN 46 653,00 

PRIB OLSZTYN z tytułu pełnionej funkcji RN 3 400,99 

ABM INVEST z tytułu pełnionej funkcji RN 15 804,00 

ABM Silesia z tytułu pełnionej funkcji 100,00 

Starakiewicz Witold 

z tyt. stosunku pracy 54 324,84 

z tyt. pełnionej funkcji 96 000,00 

BIO SOLID z tytułu pełnionej funkcji RN 11 589,60 

ABM INVEST TARNÓW z tytułu pełnionej funkcji 7 200,00 

ABM INVEST Sp. z o.o. z tytułu pełnionej funkcji 30 000,00 

Resbud z tytułu pełnionej funkcji RN 42 768,00 

Tarapata Mieczysław 

z tytułu stosunku pracy 79 247,13 

z tytułu pełnionej funkcji 75 600,00 

Trans Energo z tytułu pełnionej funkcji RN 18 635,79 

ABM Silesia z tytułu pełnionej funkcji RN 7 700,00 

Resbud z tytułu pełnionej funkcji RN 13 660,00 

Gazda Jerzy 

z tytułu stosunku pracy 191 458,16 
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Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 

Nazwisko i imię  2010 

Matera Joanna 40 704,27 

Pawlik Dominik (z tyt. pełnionej funkcji RN) 42 493,44 

Ojczyk Stanisław (z tyt. pełnionej funkcji RN) 40 704,27 

Ojczyk Stanisław (z tyt. stosunku pracy) 149 796,52 

Ojczyk Stanisław BIO SOLID z pełnionej funkcji RN 14 487,00 

Waszkielewicz Wiesław 32 563,44 

Golonka Sławomir  44 774,70 
 

 

4.4 Informacja na temat umów zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi 

przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje 

z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 

 

Pomiędzy Emitentem a jednym z Wiceprezesów Zarządu jest zawarta umowa w której zawarto zakaz konkurencji 

w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy oraz odszkodowanie płatne przez 12 miesięcy w wysokości 

75% jego zasadniczego wynagrodzenia brutto określonego w przedmiotowej umowie. 

 

5. ZNACZĄCE UMOWY BUDOWLANE I WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2010 r.  

 20 stycznia 2010 roku ABM SOLID S.A. jako Generalny Wykonawca podpisał z „AREA - TERM Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa z siedzibą w Czarnochowicach, (Podwykonawca) 

umowę o roboty budowlane. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przez Podwykonawcę prac 

związanych z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych obiektu Galerii Handlowej 

„RONDO” w Bochni wraz z opracowaniem projektów wykonawczych. Wartość umowy wynosi 11 800 000 zł 

netto. Termin realizacji – 31.10.2010r. 

 

 25 stycznia 2010 roku konsorcjum firm w skład którego wchodzi: ALSTOM Power Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (02-124), Al. Jana Pawła II 12 - Lider Konsorcjum, ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie - 

Członek Konsorcjum,  ALSTOM Power Sweden AB z siedzibą w Norrköping, Sweden - Członek Konsorcjum, 

podpisało znaczącą umowę w segmencie ochrony środowiska i energetyki z Soda Polska CIECH Sp. z o.o.  

z siedzibą w Inowrocławiu. Przedmiotem jest wykonanie „pod klucz” przez Wykonawcę „Instalacji 

Odsiarczania Spalin” metodą półsuchą o wydajności znamionowej 324 000 Nm³/h. Wartość podpisanej umowy 

wynosi 45 606 561 zł netto w tym wartość prac wykonywanych bezpośrednio przez ABM SOLID S.A.  wynosi 

4 616 000 zł netto. Termin wykonania robót – 26 miesięcy od podpisaniu Umowy. 

 

 9 lutego 2010 roku ABM SOLID S.A. powziął 

wiadomość o podpisaniu aneksu do umowy z Plast 

– Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach  (umowa 

opisana w raporcie bieżącym nr 43/2009z dnia  

21-07-2009 roku). Przedmiotowy aneks zmienia 

termin zakończenia prac na dzień 30-04-2010 rok. 
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 1 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Akademią Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha 

w Krakowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa zespołu krytych pływalni z zapleczem 

dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie. Wartość podpisanej umowy wynosi 

19 956 325,69 zł netto. 

 

 18 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "EKOM"  

Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa "Regionalnego Centrum Gospodarki 

Odpadami - Nysa" zadanie nr 2 - Budowa sortowni odpadów komunalnych w Domaszkowicach. Wartość 

podpisanej umowy wynosi 10 953 010,08 zł brutto. 

 

 29 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.  

z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa zaawansowanego technologicznie 

budynku administracyjno-biurowego Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wraz z segmentem 

technicznym oraz zagospodarowaniem terenu. Wartość podpisanej umowy wynosi 19.244.767,21 zł netto.  

 

 6 kwietnia 2010 roku ABM SOLID S.A. powziął wiadomość o podpisaniu aneksu do umowy z Gminą Miejską 

Kraków w imieniu której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (umowa 

opisana w raporcie bieżącym nr 61/2007 z dnia 05-10-2007 roku). Przedmiotowy aneks zmienia termin 

zakończenia prac na dzień 18 czerwca 2010 roku.  

 

 8 kwietnia 2010 roku Konsorcjum firm: INSTAL Białystok S.A. – Lider Konsorcjum, ABM SOLID S.A. – Partner 

Konsorcjum, FALUBAZ S.A. – Partner Konsorcjum podpisało umowę z Miastem Łomża. Przedmiotem podpisanej 

umowy jest budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Łomży i okolicznych gmin 

w ramach projektu Budowa Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin. 

Wartość podpisanej umowy wynosi 8.194.784,51 zł netto. 

 

 20 kwietnia 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał  umowę w segmencie budownictwa przemysłowego 

z Zakładami Drobiarskimi "DROB-BOGS" Jacek Bogusławski z  siedzibą  w Kaleniu. Przedmiotem podpisanej 

umowy jest budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu z mroźnią składową, produkcją mączki 

i tłuszczów technicznych  z częścią socjalno- biurowo- handlową wraz z infrastrukturą techniczną. Obiekt 

zostanie wyposażony w nowoczesne instalacje jak i technologie uboju i obróbki drobiu, utylizacji odpadów 

oraz produkcji mączki. ABM SOLID S.A. będzie współpracował przy realizacji obiektu ze specjalistycznymi 

firmami z Hiszpanii oraz Holandii. Wartość podpisanej umowy wynosi 22 700 000 zł netto. 

 

 23 kwietnia 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał  

z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Puławskiej 15, 02-515 

Warszawa, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, 

Centrum Korporacyjne w Krakowie umowę kredytową o wartości 

3 000 000 zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał  

z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Puławskiej 15, 02-515 

Warszawa, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, 

Centrum Korporacyjne w Krakowie, zwana dalej „PKO BP SA” 

dwie umowy kredytowe na łączną wartość 10 000 000 zł netto  

z czego największą umową jest umowa z dnia 3 luty 2010 roku.   
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Na podstawie umowy kredytowej z dnia 3 luty 2010 r. PKO BP SA przyznał Kredytobiorcy kredyt obrotowy 

nieodnawialny w kwocie 7 000 000 mln zł na finansowanie zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. 

Kredyt zostaje udzielony na okres od dnia 03.02.2010 r. do 01.01.2013 r. Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 

Banku. 

 

 23 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta firmy 

POLINVEST - AUDIT Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1, do przeprowadzenia przeglądu 

śródrocznego i rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010. Wybrany podmiot uprawniony jest 

do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów pod 

numerem ewidencyjnym 1806. Firma POLINVEST - AUDIT Spółka z o.o. w latach 2001-2006 oraz w 2009 roku 

wykonywała badania rocznych sprawozdań finansowych ABM SOLID S.A. 

 

 26 kwietnia 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Politechniką Wrocławską. Przedmiotem podpisanej 

umowy jest budowa nowoczesnego Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych  

i Komunikacyjnych realizowana w ramach projektu pn. „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-

Technologiczne „Technopolis” we Wrocławiu” – zlokalizowanego przy ul. Janiszewskiego 11-17. Wartość 

podpisanej umowy wynosi 19 162 112 zł netto. W realizowanych budynkach będą znajdowały się nowoczesne  

i wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale wykładowe i seminaryjne, zespoły laboratoriów, pomieszczenia 

dydaktyczne i unikalne w skali kraju pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych. Dla 

prowadzonych badań akustycznych obiekt wyposażony zostanie w nowoczesną kabinę akustyczną. 

 

 7 maja 2010 roku ABM SOLID S.A. działając w imieniu konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, 

RESBUD S.A. – Partner Konsorcjum, INSTAL Białystok S.A. – Partner Konsorcjum podpisał  umowę z Państwową 

Wyższa Szkołą Zawodową w Tarnowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest rozbudowa Kompleksu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej. Wartość 

podpisanej umowy wynosi 35 227 550 zł netto. 

 

 13 maja 2010 roku ABM SOLID S.A. powziął informację o podpisaniu z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 

S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 24, Aneksu do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji 

ubezpieczeniowych kontraktowych ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 59/2009 z dnia 13-10-2009 roku). 

W ramach umowy Spółka może uzyskiwać gwarancje: wadialne, należytego wykonania kontraktu, właściwego 

usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad, zwrotu zaliczki. Maksymalny 

limit z tytułu wszystkich gwarancji wynosi 50 000 000 zł. Limit został przyznany do 31.03.2011 r.  

Zabezpieczeniami roszczeń Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. jakie mogą powstać związku  

z realizacją umowy są: 

-  weksle własne in blanco z deklaracjami wekslowymi, 

- akt dobrowolnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 kpc w formie aktu notarialnego do kwoty 

50 000 000 zł. 

 

 13 maja 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał przedwstępne 

Umowy nabycia ponad 50% udziałów krajowej spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w segmencie 

budowlanym, której podstawową działalnością są roboty 

inżynieryjne, instalacyjne oraz budownictwo drogowe  

i mostowe, zaś przychody osiągnięte w 2009 roku wraz  

z jednostką zależną przekroczyły 100 mln złotych.  
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Intencją Zarządu ABM SOLID S.A. jest docelowe zwiększenie zaangażowania w Spółce. Podpisanie umowy są 

realizacją założonej strategii akwizycyjnej i w sposób naturalny uzupełnia obszar działania Grupy Kapitałowej 

ABM SOLID. 

 

 20 maja 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Miasta Oława. Przedmiotem podpisanej umowy 

jest wybudowanie krytej pływalni w Oławie. Spółka wybuduje krytą pływalnię z niecką sportową. Dodatkowo 

powstanie basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla najmłodszych, dwie wanny jacuzzi, zespół 

rehabilitacji i odnowy biologicznej z saunami, komorą kriogeniczną, solarium, hydromasażem i gabinetem 

lekarsko - zabiegowym. Wartość podpisanej umowy wynosi 18 288 990,02 zł netto. 

 

 28 maja 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. podpisał z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu aneks 

do umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 16/2008 z dnia 11-06-2008r. Podpisany aneks zmienia termin 

zakończenia prac na dzień 30.06.2011 roku. Pozostałe warunki umów nie uległy zmianie. 

 

 31 maja 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A.  powziął wiadomość o podpisaniu umowy przez drugą stronę jaką 

jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi 5 116 441,60. W ciągu ostatnich 

12 miesięcy Emitent podpisał z STRABAG Sp. z o.o. dwie umowy na łączną wartość 14 017 455,68 zł netto  

z czego największą umową jest umowa z dnia 9 września 2009 roku. Przedmiotem umowy z dnia 9 września 

2009 roku jest wykonanie i montaż przez ABM SOLID Oddział WKS Grybów konstrukcji stalowej na obiekcie 

WK-512 na realizowanej przez STRABAG inwestycji o nazwie „Budowa autostrady płatnej A-1 na odcinku od 

węzła Bełk do węzła Świerklany. Wartość umowy wynosi 8 901 014,08 zł netto. 

 

 02 czerwca 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. (działając jako Generalny Wykonawca) powziął wiadomość  

o podpisaniu umowy przez drugą stronę jaką jest Przedsiębiorstwo Budowlane PPA Sp. z o.o. z siedzibą  

w Wrocławiu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał z Przedsiębiorstwem Budowlanym PPA Sp. z o.o. 

trzy umowy na łączną wartość 8 399 886 zł netto z czego największą umową jest umowa z dnia 23 marca 2010 

roku. Przedmiotem umowy z dnia 23 marca 2010 roku jest wykonanie przez Przedsiębiorstwo Budowlane PPA 

Sp. z o.o. (działający jako Podwykonawca) robót budowlano - montażowych stany surowego budynku 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Wartość umowy wynosi 3 078 141 zł netto.  

 

 22 czerwca 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. podpisał z TU Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneks 

do Umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.  

W ramach umowy Spółka może uzyskiwać gwarancje kontraktowe: przetargowe, należytego wykonania 

kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek. Maksymalny limit z tytułu wszystkich gwarancji wynosi 

15 000 000  zł. Limit został przyznany do 30.05.2011 r. Zabezpieczeniami roszczeń TU Allianz Polska S.A. jakie 

mogą powstać w związku z realizacją umowy jest 10 szt. weksli własnych in blanco z deklaracjami 

wekslowymi. 

 

 28 czerwca 2010 roku spółka zależna od emitenta pod nazwą 

ABM WSCHÓD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (Generalny 

Wykonawca) podpisała znaczącą umowę z TOW "Proskuriv 

Kormomiks" z siedzibą na Ukrainie. Przedmiotem podpisanej 

umowy jest wykonanie przez ABM WSCHÓD Sp. z o.o. zakładu 

produkcji pasz kombinowanych - mieszanek paszowych. 

Wartość podpisanej umowy wynosi 4 235 294 USD w tym VAT 

zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. 
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 29 czerwca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  

Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kanalizacji w miejscowościach: Nawojowa Góra, 

Paczółtowice, Krzeszowice oś. Żbik” w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej 

na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy nr WIK-I/10". Wartość podpisanej umowy wynosi  

15 266 494,08 zł netto. 

 

 29 czerwca 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. powziął wiadomość o podpisaniu z ENERGOPOL – POŁUDNIE” 

S.A., aneksu do umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 31/2008 z dnia 24-07-20108 roku. Podpisany aneks 

zmienia termin zakończenia prac na dzień 31 maja 2011 roku. Pozostałe warunki umów nie uległy zmianie. 

 

 29 czerwca 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. powziął wiadomość o podpisaniu z Związkiem Międzygminnym 

ds. Ekologii w Żywcu aneksu do umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 27/2008 z dnia 15-07-2008r. 

Podpisany aneks zmienia termin zakończenia prac na dzień 30.04.2011 roku. Pozostałe warunki umów nie 

uległy zmianie. 

 

 30 czerwca 2010 roku ABM SOLID S.A. działając w imieniu konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider 

Konsorcjum, INSTAL Białystok S.A. – Partner Konsorcjum podpisał umowę z Gminą Miejską Wrocław - Zarząd 

Inwestycji Miejskich. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

z Kompleksem Rekreacyjno – Sportowym i zagospodarowaniem Terenu w rejonie ulic Róży Wiatrów  

i Wietrznej we Wrocławiu. Wartość podpisanej umowy wynosi 25 470 453, 40 zł netto. 

 

 2 lipca 2010 roku konsorcjum firm: RUUKKI POLSKA Sp. z o.o – Lider Konsorcjum i ABM SOLID S.A. – Partner 

Konsorcjum podpisało dwie umowy w segmencie ochrony środowiska i energetyki z Foster Wheeler Energia 

Polska Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanych umów jest wykonanie prac budowlanych oraz dostarczenie  

i wzniesienie konstrukcji stalowej dla Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. Łączna wartość obu umów dla 

Konsorcjum wynosi 48 153 474,07 zł netto w tym dla ABM SOLID przypada kwota 18 334 691,25 zł netto. 

 

 7 lipca 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. jako Generalny Wykonawca powziął wiadomość o podpisaniu aneksu 

do umowy z EKOINSTALSp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej działającym jako Podwykonawca (umowa 

opisana w raporcie bieżącym nr 57/2008 z dnia 03-11-2008 roku oraz 62/2009 z dnia 26-10-2009 roku). 

Przedmiotem umowy jest realizacja przez podwykonawcę prac budowlanych dotyczących budowy kanalizacji 

sanitarnej na Żywiecczyźnie w Gminie Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice Dolne. Podpisany aneks 

zmniejsza częściowy zakres przedmiotu umowy oraz rozszerza zakres przedmiotu umowy o nowe prace. 

Podpisany aneks ustala wartość umowy na kwotę 11 751 984,24 zł netto. Jednocześnie podpisany aneks 

zmienia termin zakończenia prac na 31 maja 2011 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 8 lipca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę 

z Gminą Rytro. Przedmiotem podpisanej umowy 

jest budowa hali sportowej przy Gimnazjum  

w Rytrze jako obiektu wielofunkcyjnego służącego 

mieszkańcom Gminy i wzbogaceniu oferty 

turystycznej miejscowości. Wartość podpisanej 

umowy wynosi 6 078 502,47 zł netto. 
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 9 lipca 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, Wąs Bud Sp. z o.o. – Członek 

Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe WĄS-BUD Józef Wąsowicz – Członek Konsorcjum podpisało 

umowę z Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa sieci wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej etap I – część III w ramach kontraktu nr 1 projektu PN. „Modernizacja i rozbudowa 

systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Wartość 

podpisanej umowy wynosi 16 159 501,19 zł netto. 

 

 26 lipca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę ze spółką AQUA S.A. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej 

w Bielsku-Białej. W ramach kontraktu ABM SOLID S.A. wykona sieć o długości 61 km. Wartość podpisanej 

umowy wynosi 25 470 453, 40 zł netto. 

 

 20 sierpnia 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, WĄS-BUD – Członek Konsorcjum, 

WĄS-BUD Józef Wąsowicz – Członek Konsorcjum, podpisało z Gminą Wieliczka trzy umowy na zadania: Z13 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe, Z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Śledziejowice, Z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 

18 332 704,62 zł netto. 

 

 23 sierpnia 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, RESBUD S.A. – Członek 

Konsorcjum podpisało umowę z Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap I zadanie1 wraz z pompowniami P14, P14A, 

P17, P18, P31.Wartość podpisanej umowy wynosi 9 910 295,75 zł netto. 

 

 26 sierpnia 2010 roku ABM SOLID S.A. jako Lider Konsorcjum podpisał aneks do umowy realizacyjnej  

z Wielozadaniowym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych WPRI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

Członek Konsorcjum ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 53/2008 z dnia 23-10-2008 roku ). Podpisany 

aneks zmniejsza zakres przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż WPRI Sp. z o.o. zrealizuje 

następujący zakres zadań i obowiązków: 

Zadanie 2b – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa; w szczególności: Kanały: A,B,C,D,E;. 

Pompownie ścieków: PIV, PV, PP. Po podpisaniu aneksu nowa wartość umowy wynosi 11 884 048,65 zł netto. 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Zmniejszony zakres przedmiotu umowy przejmie do 

realizacji ABM SOLID. 

 

 27 sierpnia 2010 roku ABM SOLID S.A powziął wiadomość  o podpisaniu przez drugą stronę czyli Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. aneksu do znaczącej umowy opisanej  

w raporcie bieżącym nr 59/2008 z dnia 08-11-2008 roku. Podpisany aneks zmniejsza zakres przedmiotu 

umowy. Po podpisaniu aneksu wartość umowy wynosi 7 183 597,89 Euro netto. 

 

 1 września 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. (działając jako 

Generalny Wykonawca) otrzymał umowę podpisaną przez 

drugą stronę jaką jest Przedsiębiorstwo Budowlano – 

Montażowe „STANBUD” z Grybowa (Podwykonawca). W ciągu 

ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał z Przedsiębiorstwem 

Budowlano Montażowym „STANBUD” trzy umowy na łączną 

wartość 9 998 323,75 zł netto z czego największą umową jest 

umowa z dnia 26 lipca 2010 roku. Przedmiotem umowy z dnia 

26 lipca 2010 roku jest modernizacja i rozbudowa systemu 

gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowy Sącz z przyległymi 
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terenami gmin sąsiednich” (wykonanie kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociągu i wykonanie rozbiórki  

i odtworzenia dróg asfaltowych – zad. 12: osiedle Kaduk, Tłoki, Wólki, Zielona – miasto Nowy Sącz). Wartość 

umowy wynosi 6 838 628,00 zł netto. 

 

 14 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Stölzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Częstochowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowe wykonanie w pełni funkcjonalnych 

zdolnych do uzyskania odbioru inwestorskiego nowych obiektów budowlanych i dobudówek (wybudowanie 

obiektów kubaturowych, hal oraz całej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej wydziału produkcji 

opakowań szklanych nowego pieca) w obrębie Huty Szkła Zamawiającego w Częstochowie. Wartość podpisanej 

umowy wynosi 46 000 000 zł netto. 

 

 21 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Sądem Okręgowym w Tarnowie. Przedmiotem 

podpisanej umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n.: 

"Rozbudowa budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej  

w Tarnowie". Wartość podpisanej umowy wynosi 14 424 065,24 zł netto. 

 

 21 września 2010 roku ABM SOLID S.A. (działając jako Generalny Wykonawca) powziął wiadomość o podpisaniu 

umowy z BUD-POL Wojciech Przybyła z Rybnika Rybnik (Podwykonawca). Przedmiotem podpisanej umowy jest 

wykonanie przez podwykonawcę: 

      - kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Lipnik (z włączeniem ul. Ks. Brzóski);  

      - kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Olszówka; w ramach Projektu „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała poprzez budowę kanalizacji i wodociągu”. Wartość 

podpisanej umowy wynosi 14 397 208,56 zł netto. 

 

 1 października 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, ABM SILESIA Sp. z o.o. – 

Partner Konsorcjum podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. 

Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach: 

Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach – Obszar 

Wschód – zad. II, etap 2. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 776 273,61 zł netto. 

 

 21 października 2010 roku ABM SOLID S.A. (działając jako Generalny Wykonawca) powziął wiadomość  

o podpisaniu umowy przez drugą stronę jaką jest PPU TRANS – ENERGO S.A. z siedzibą w Radomiu.  

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał z PPU TRANS – ENERGO S.A. jedenaście umów na łączną 

wartość 11 391 341,56 zł netto z czego największą umową jest umowa z 8 października 2010 roku. 

Przedmiotem umowy z dnia 8 października 2010 roku jest wykonanie przez PPU TRANS – ENERGO S.A. 

(działający jako Podwykonawca) robót elektrycznych i energetycznych oraz robót elektrycznych 

słaboprądowych na budowie budynku administracyjno-biurowego Karpackiej Spółki Gazownictwa  

Sp. z o.o. w Tarnowie. Wartość umowy wynosi 6 350 000 zł netto.  

 

 28 października 2010 roku ABM SOLID S.A. powziął 

wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę czyli 

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu aneksu 

do znaczącej umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 

16/2008 z dnia 11-06-2008. Podpisany aneks 

zmniejsza zakres przedmiotu umowy. Po podpisaniu 
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 aneksu wartość umowy wynosi 91 258 822,29 zł netto. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 28 października 2010 roku ABM SOLID S.A. powziął wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę czyli Związek 

Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu aneksu do znaczącej umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 27/2008  

z dnia 15-07-2008. Podpisany aneks zmniejsza zakres przedmiotu umowy. Po podpisaniu aneksu wartość 

umowy wynosi 25 921 994,22 zł netto. 

 

 29 października 2010 konsorcjum firm: ABM SOLID SA – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych BUD-MOST Sp. z o.o.  – Członek Konsorcjum podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie.  Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji 

projektowej na wytworzenie konstrukcji tymczasowej oraz wykonanie 8 szt. konstrukcji tymczasowych dla 

przebudowy obiektów inżynieryjnych na linii nr 4 – E 65 odc. Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Wartość 

podpisanej umowy wynosi 9 180 000 zł netto. 

 

 9 listopada 2010 roku  konsorcjum firm:  1. ALSTOM Power Sp. z o.o.  – Lider Konsorcjum,  2. ABM SOLID S.A. – 

Członek Konsorcjum, 3. ALSTOM Power Sweden Aktiebolag – Członek Konsorcjum podpisało umowę z PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Bełchatów 

Rogowie. Przedmiotem  podpisanej umowy jest modernizacja i remont elektrofiltrów kotła BB-1150 bloków nr 

7-12 w Elektrowni Bełchatów.  Wartość netto przedmiotu Umowy wynosi 199 050 000 zł w tym dla ABM SOLID 

S.A. przypada 88 795 837,20 zł. 

 

 16 listopada 2010 konsorcjum: ABM SOLID S.A. – Lider, ABM Silesia Sp. z o.o. - Członek konsorcjum podpisało 

dwie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Knurowie o łącznej wartości:  

9 561 142,96 PLN netto. Przedmiot pierwszej umowy: „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – 

budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych” -  Kontrakt W1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w rejonach CI-CVIII, EIII-EVI. Zadanie 1.2 – budowa kanalizacji  sanitarnej i deszczowej w rejonach EIII-EVI”. 

Wartość netto przedmiotu pierwszej umowy wynosi 8 480 214,17 zł. Przedmiot drugiej umowy: 

„Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych” -  

Kontrakt W1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonach CI-CVIII, EIII-EVI. Zadanie 1.1 – budowa 

kanalizacji  sanitarnej i deszczowej w rejonach CI-CVIII”. Wartość netto przedmiotu drugiej umowy wynosi  

1 080 928,79 zł. 

 

 25 listopada 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, ABM SILESIA Sp. z o.o. – Partner 

Konsorcjum podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Przedmiotem 

podpisanej umowy jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”. Kontrakt nr 7: 

Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach – Obszar Północny Zachód – zad. 

I. Wartość podpisanej umowy wynosi 11 946 293,03 zł netto. 

 

 25 listopada 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. działając jako 

Generalny Wykonawca podpisał aneks do umowy z EKOINSTAL 

Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej działającym jako 

Podwykonawca. Przedmiotem umowy jest realizacja przez 

podwykonawcę prac budowlanych dotyczących budowy 

kanalizacji sanitarnej na Żywiecczyźnie w Gminie Łodygowice  

w miejscowości Pietrzykowice Dolne. Podpisany aneks rozszerza 

zakres przedmiotu umowy o nowe prace. Podpisany  aneks 
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 ustala wartość umowy na kwotę 11 907 175,48 zł netto. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez 

zmian. 

 

 30 listopada 2010 roku ABM SOLID S.A. działając jako Generalny Wykonawca powziął wiadomość  

o podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Olsztynie (Podwykonawca). Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie przez podwykonawcę 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki. Wartość podpisanej umowy wynosi  9 701 855,29 

zł netto.  

 

 7 grudnia 2010 roku ABM SOLID S.A. działając jako Lider Konsorcjum powziął wiadomość o podpisaniu trzech 

porozumień wykonawczych z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym Wąs-Bud Józef Wąsowicz z siedzibą  

w Gdowie działającym jako Partner Konsorcjum. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał  

z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym Wąs-Bud Józef Wąsowicz cztery umowy na łączną wartość 

20 577 659,66 zł netto z czego największą umową jest umowa z dnia 27 września 2010 roku. Przedmiotem 

umowy z dnia z dnia 27 września 2010 roku jest wykonanie przez Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Wąs-

Bud Józef Wąsowicz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieliczka os. Ogrodowe (Z 13). Wartość umowy 

wynosi 6 030 205,08 zł netto.  

 

 8 grudnia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. działając jako Lider Konsorcjum powziął wiadomość  

o podpisaniu porozumienia  wykonawczego z ABM SILESIA z siedzibą w Jaworznie działającym jako Partner 

Konsorcjum. Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Żorach: Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy 

Śródmieście w Żorach – Obszar Wschód – zad. II, etap 2. Wartość podpisanej umowy wynosi  8 337 459,93 zł 

netto. 

 

 30 grudnia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. podpisał  z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. aneks do znaczącej umowy. Podpisany aneks zmienia termin zakończenia prac na dzień 

30 czerwca 2011 roku. 

 

 30 grudnia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A.  podpisał z ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. aneks do znaczącej 

umowy. Podpisany aneks zmienia termin zakończenia prac na dzień 28 lutego 2011 roku. 
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Oprócz podpisania znaczących umów w 2010 roku w Spółce ABM SOLID S.A. miały miejsce 

następujące wydarzenia: 

 21 stycznia 2010 roku została odwołana prokura Panu Zbigniewowi Franczakowi. 

 

 9 lutego 2010 roku Zarząd Spółki podjął decyzję aby w strukturze organizacyjnej Spółki wydzielić nową 

wewnętrzną jednostkę organizacyjną na odrębnym (wewnętrznym) rozrachunku pod nazwą Wytwórnia 

Konstrukcji Stalowych DĘBNO (WKS DĘBNO). Przedmiotem działalności WKS DĘBNO jest projektowanie, 

wykonanie, dostawa oraz montaż konstrukcji stalowych. Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił aby  

w strukturze organizacyjnej Spółki wydzielić nową jednostkę pomocniczą pod nazwą Elementy Budowlane 

Bochnia (EB Bochnia). Przedmiotem działalności EB Bochnia jest produkcja betonu towarowego, produkcja 

materiałów budowlanych oraz sprzedaż i dostawa materiałów i wyrobów budowlanych. 

 

 26 lutego 2010 roku została udzielona Prokura Panu Stanisławowi Jankowskiemu. 

 

 19 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego w Gorlicach V Wydział Ksiąg 

Wieczystych z dnia 17 marca 2010 roku o dokonaniu wpisu hipotek. Hipoteka umowna łączna zwykła w kwocie 

7 000 000 zł oraz hipoteka umowna łączna kaucyjna w kwocie 3 500 000 ustanowiona na rzecz Powszechnej 

Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, Centrum Korporacyjne  

w Krakowie na nieruchomościach ABM SOLID S.A. położonych w miejscowości Grybów na które składają się 

działki o numerach ewidencyjnych: 

1)  562/3, 2328/1, 2328/3, 2328/5, 2328/6, 2328/7, dla których Sąd  Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą NS1G/00026833/8  

2) 2328/11, 2328/13 dla których Sąd  Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę 

Wieczystą NS1G/00045562/6  

3) 22, 42/1 dla których Sąd  Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą 

NS1G/00040501/6 

Hipoteki zostały ustanowione dla zabezpieczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 7 000 000 zł 

udzielonego w dniu 03 lutego 2010 roku Spółce ABM SOLID S.A. przez PKO Bank Polski S.A. 

 25 marca 2010 roku ABM SOLID podpisał aneks do Umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń 

i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu 

odnawialnego ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 21/2009 z dnia 19-03-2009 r.). Aneks zmienia termin 

obowiązywania umowy do dnia 24 lutego 2011 roku. 

 

 25 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. działając jako Cedent podpisał z Nordea Bank Polska S.A.,  

z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2 (zwany dalej jako Bank) umowę wykupu wierzytelności określającą zasady 

wykupu przez Bank wierzytelności pieniężnych oraz sposób rozliczeń pomiędzy Bankiem, Cedentem oraz Gminą 

Kłodzko. Przedmiotem umowy jest przelanie przez Cedenta na rzecz Banku wierzytelności o zapłatę kwot 

wynikających ze wszystkich faktur VAT, które zostaną wystawione przez Cedenta Gminie Kłodzko w związku  

z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem 

dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Betleja przy ul. Jana 

Pawła II, 57-300 Kłodzko ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 48/2009 z dnia 19-08-2009r.). Wartość 

przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z w/w kontraktu wynosi 17.686.340 złotych.  

 30 marca 2010 roku została zawarta umowa sprzedaży, na mocy której ABM SOLID S.A. nabył od Ministerstwa 

Skarbu Państwa 20 400 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, stanowiących 85% kapitału 

zakładowego i uprawniający do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą 
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Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000246563. ABM SOLID S.A. nabył w/w udziały za cenę 5.250.000 zł. Zakup tej 

Spółki uzupełni działalność Grupy ABM SOLID dzięki czemu zyska ona nowe kompetencje w zakresie budowy 

konstrukcji mostów żel-betowych. Dzięki akwizycji WPRM Grupa zyska też wytwórnię prefabrykatów drogowo-

mostowych. Pozyskanie tego przedsiębiorstwa wzmocni działalność i pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej 

na rynku drogowo-mostowym i kolejowym. 



 30 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na kolejną 

kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani i objęli funkcje: 

 

1. Sławomir Golonka – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Stanisław Ojczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3. Joanna Matera – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

4. Wiesław Waszkielewicz – Członek Rady Nadzorczej 

5. Dominik Pawlik – Członek Rady Nadzorczej 

 

 30 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza powołała  Zarząd Spółki na kolejną kadencję. W skład Zarządu zostali 

powołani: 

1. Marek Pawlik  – Prezes Zarządu 

2. Witold Starakiewicz  – Wiceprezes Zarządu 

3. Mieczysław Tarapata  – Wiceprezes zarządu 

4. Jerzy Gazda  – Członek Zarządu. 

 

 13 lipca 2010 roku ABM SOLID otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście  

w Krakowie Wydział VII Rejestru Zastawów z dnia 05-07-2010 r. o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego na  

20 400 udziałach Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Sp. z o.o. (spółka zależna od emitenta). 

ABM SOLID S.A. dokonał zastawu rejestrowego 20 400 udziałów WPRM Sp. z o.o. na rzecz Powszechnej Kasy 

Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, celem zabezpieczenia udzielonego 

w dniu 23-04-2010 r. przez PKO BP S.A. dla ABM SOLID S.A. kredytu na kwotę 3 000 000 zł. 

 

 20 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał z HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

z siedzibą w Warszawie, umowę o gwarancje ubezpieczeniowe z limitem gwarancyjnym. W ramach umowy 

Spółka może uzyskiwać gwarancje: wadialne, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub 

usterek. Maksymalny limit z tytułu wszystkich gwarancji wynosi 15 000 000 zł. Limit został przyznany do 

01.09.2011 r. Zabezpieczeniami roszczeń HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A jakie mogą powstać  

w związku z realizacją umowy są weksle własne in blanco z deklaracjami wekslowymi. 

 

 28 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, Regionalny Oddział Korporacyjny  

w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Krakowie umowę kredytową. Na podstawie powyższej umowy kredytowej 

PKO BP SA przyznał Kredytobiorcy kredyt w formie kredytu inwestycyjnego w kwocie 20 000 000 zł. Kredyt 

zostaje udzielony na okres od dnia 28.09.2010 r. do 01.09.2017 r. Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku.  

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:  

a. Hipoteka na nieruchomości Spółki wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej.  

b. Cesja wierzytelności z kontraktów w wysokości 150% kwoty kredytu w całym okresie kredytowania  

c. Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę. 
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Po zakupie udziałów spółki krajowej:  

a. Hipoteka na nieruchomościach tej Spółki wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej.  

b. Zastaw rejestrowy na udziałach tej Spółki 

 

 28 września 2010 roku Spółka wyemitowała 3 letnie obligacje na okaziciela serii A w łącznej liczbie 200 sztuk  

o wartości nominalnej 100 000 zł każda. Obligacje nie posiadają formy dokumentu. Dokonano przydziału 

obligacji. Inwestorzy dokonali zapisu i opłacili obligacje. W związku z tym całość emisji w kwocie 20 000 000 zł 

została objęta. Celem emisji było pozyskanie środków na finansowanie zakupu udziałów w Spółce: 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 

 

 29 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A., Centrum Bankowości Korporacyjnej 

w Krakowie umowę kredytową. Na podstawie powyższej umowy kredytowej ING Bank Śląski S.A. przyznał 

Kredytobiorcy kredyt w formie ”Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej” w kwocie 17 500 000 zł. Limit 

kredytowy Umowy Wieloproduktowej zostaje udzielony na: od Dnia Udostępnienia do 30.09.2011r.  

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża Banku.  

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:  

a. Hipoteki na nieruchomościach Spółki wraz z cesjami polisy ubezpieczeniowej.  

b. Cesje wierzytelności z kontraktów  

c. Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę. 

 

 30 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał z udziałowcami umowy zakupu 10 592 udziałów stanowiących 

98,07% kapitału zakładowego i uprawnionych do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Wspólników pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Olsztynie. ABM SOLID S.A. nabył w/w udziały za cenę 38 253 900 zł. Zakup udziałów PRIB Sp. z o.o. jest 

związany z realizacją długoterminowej strategii rozwoju, której elementami są m.in. wzmocnienie oferty 

świadczonych przez Grupę Kapitałową ABM SOLID usług, w szczególności w zakresie budownictwa drogowo-

mostowego, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, w którym specjalizuje się PRIB Sp. z o. o. oraz 

rozwoju terytorialnego Grupy Kapitałowej, w oparciu o przedsiębiorstwo, dla innych zakresów działalności 

przez nią realizowanych. 

 

 2 listopada 2010 roku ABM SOLID S.A. otrzymał podpisaną przez Bank PEKAO S.A. z siedzibą 

w Warszawie, w drodze wymiany dokumentów, umowę wykupu wierzytelności Nr DBT/BSH/145/10. 

Przedmiotem umowy jest wykup wierzytelności wynikających z kontraktu zawartego z Gminą Wrocław – 

Zarządem Inwestycji Miejskich we Wrocławiu obejmującego budowę Zespołu Szkolno Przedszkolnego  

z kompleksem rekreacyjno-sportowym i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Róży Wiatrów  

i Wietrznej we Wrocławiu (umowa opisana w raporcie bieżącym nr 45/2010) do łącznej kwoty  

30 875 560,41 zł. Bank zobowiązuje się nabyć od Zbywcy Wierzytelności wynikające z kontraktu, przedstawione 

do sprzedaży do Banku w terminie do 31.10.2013. 

 

 5 listopada 2010 roku ABM SOLID S.A otrzymał z Sądu Rejonowego w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych 

zawiadomienie o dokonaniu wpisu do hipotek.  Wpis w księdze wieczystej dotyczy hipoteki umownej łącznej  

w wysokości 5 452 790 zł oraz hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty2 700 000 zł. Wpis został dokonany 

14.10.2010 r. na rzecz PKO BP S.A. w Warszawie.  

Hipoteki ustanowiono na:  

a) prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz budynkach i budowlach na nich posadowionych; położonych 

w miejscowości Rzeszów woj. podkarpackie, nr działki: 489/21, obręb 213, powierzchnia 0,2257 ha: 

właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie; 
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opisanym w Księdze Wieczystej nr KW nr RZ1Z/00150165/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych;  

b) prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz budynkach i budowlach na nich posadowionych; położonych 

w miejscowości Rzeszów woj. podkarpackie, nr działki: 489/14, 489/15, 489/16, 489/20 obręb 213, nazwa 

obrębu Baranówka, o łącznej powierzchni 0,9146 ha: właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty:  

ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie; opisanym w Księdze Wieczystej nr KW nr 

RZ1Z/00148661/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych,  

Hipoteka została ustanowiona dla zabezpieczenia kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. w kwocie 

20 000 000,00 PLN. Kredyt został przyznany na zakup udziałów w Spółce: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. 

 

 16 listopada 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – 

Śródmieście w Krakowie Wydział VII  Rejestru Zastawów z dnia 04-11-2010 r. o dokonaniu wpisu zastawu 

rejestrowego na 10 592 udziałach Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą  

w Olsztynie (PRiB Sp. z o.o. - spółka zależna od emitenta). ABM SOLID S.A. dokonał zastawu rejestrowego 10 592 

udziałów PRiB Sp. z o.o. na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział 

Korporacyjny w Krakowie, celem zabezpieczenia udzielonego w dniu 28-09-2010 r. przez PKO BP S.A. dla  

ABM SOLID S.A. kredytu na kwotę 20 000 000 PLN. 

 

 10 grudnia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. poinformował o spełnieniu warunków uruchomienia 

I transzy kredytu dla spółki zależnej pod nazwą ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. w tym skutecznym ustanowieniu 

hipotek co spowodowało, że wartość udzielonego przez emitenta poręczenia wekslowego została zmniejszona  

z kwoty 12 300 000 zł. do kwoty 4 000 000 zł. Jednocześnie oświadczenie o podaniu się egzekucji na podstawie 

bankowego tytułu egzekucyjnego jakie złożył emitent uległo zmniejszeniu z kwoty 12 300 000 zł. do kwoty  

4 000 000 zł.  

 

 30 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki udzielił Prokury następującym osobom: 

Maciej Tutaj – Dyrektor Oddziału Dębno, 

Marek Kaliński – Dyrektor Oddziału Wrocław, 

Grzegorz Michalak – Dyrektor WKS Grybów, 

 

 

6. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI 

KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH PRZEZ EMITENTA W 2010 ROKU. 

 

W 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. kontynuował politykę rozwoju potencjału wykonawczego Spółki poprzez 

wydatki inwestycyjne. Wzmocniono zarówno zaplecze techniczne w zakresie sprzętu budowlanego, jak i potencjał 

zakładów produkcyjnych Spółki.  

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zakupiono m.in.: urządzenia spawalnicze, zestaw urządzeń do metalizacji 

w oddziale WKS Grybów, samochody osobowe i inne urządzenia budowlane (szalunki, kontenery, rusztowania). 

Najistotniejszą pozycją wśród wydatków inwestycyjnych w 2010 r. była inwestycja kapitałowa – zakup udziałów 

w spółce Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. W dniu 30.09.2010 

Spółka ABM SOLID S.A. nabyła 98,07% udziałów PRIB Sp. z o.o. - spółce specjalizującej się w budownictwie 

instalacyjnym, inżynieryjnym i drogowym. ABM SOLID S.A. nabył w/w udziały za cenę 38.253,9 tys. zł. Zakup 



 

25 | S t r o n a  

 

udziałów PRIB Sp. z o.o. jest związany z realizacją długoterminowej strategii rozwoju, której elementami są m.in. 

wzmocnienie oferty świadczonych przez Grupę Kapitałową ABM SOLID usług, w szczególności w zakresie 

budownictwa drogowo-mostowego, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, w którym specjalizuje się PRIB 

Sp. z o. o. oraz rozwoju terytorialnego Grupy Kapitałowej, w oparciu o przedsiębiorstwo, dla innych zakresów 

działalności przez nią realizowanych. 

W ramach inwestycji kapitałowych ABM SOLID S.A. nabyła także udziały w spółce Wągrowieckie Przedsiębiorstwo 

Robót Mostowych Sp. z o.o. Umowa zakupu 85% udziałów tego przedsiębiorstwa od Ministerstwa Skarbu Państwa 

została zawarta w dniu 30 marca 2010 r. ABM SOLID S.A. nabył w/w udziały za cenę 5.250 tys. zł. Zakup tej Spółki 

uzupełnił działalność ABM SOLID. Grupa zyskała nowe kompetencje w zakresie budowy konstrukcji mostów żel-

betowych, a także wytwórnię prefabrykatów drogowo-mostowych. 

 

Ponadto w związku z wdrażaniem nowych systemów informatycznych poniesiono nakłady na wdrożenie systemu 

finansowo-księgowego klasy ERP oraz wdrożenie systemu kadrowo-płacowego. 

Spółka finansowała w/w inwestycje środkami własnymi, kredytami bankowymi, leasingiem oraz środkami, 

pochodzącymi z emisji obligacji. 

 

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 poniesiono łącznie nakłady inwestycyjne w wysokości  

52 131,97 tys. zł. Były to nakłady na: 

     -  Rzeczowy majątek trwały  (5 705,23 tys. zł) 

     -  Wartości niematerialne i prawne (485,46 tys. zł) 

     - Inwestycje kapitałowe (44 308,28 tys. zł) 

     - Pozostałe inwestycje długoterminowe (1 633,00  tys. zł) – zakup nieruchomości inwestycyjnych. 

Dodatkowo zostały zawarte umowy leasingu operacyjnego na kwotę 2 261,09 tys. zł., z czego 1 261,9 tys. zł 

objęło samochody osobowe, osobowo-dostawcze oraz ciągnik siodłowy; 149,61 tys. zł – wózek widłowy; 270 tys. 

zł – urządzenia do metalizacji, 471,56 tys. zł – koparko-ładowarkę, młot hydrauliczny i walec wibracyjny oraz 

108,02 tys. zł – urządzenia spawalnicze. 

 

7.  OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK  

 

1. Ryzyko związane ze spowolnieniem gospodarczym – w okresie mniejszej stabilności na rynku budowlanym, 

wywołanym zmniejszeniem dynamiki gospodarek światowych, możliwe jest zmniejszenie portfela zamówień 

w poszczególnych segmentach szczególnie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.  

 

2. Ryzyko związane z płynnością finansową - Realizując duże w stosunku do posiadanych zasobów gotówkowych 

kontrakty budowlane, musi utrzymywać płynność finansową na odpowiednim poziomie. Na ryzyko płynności 

szczególnie duży wpływ mają kontrakty długoterminowe. ABM SOLID S.A., podpisując umowy z inwestorami, 

dostawcami, wykonawcami, stara się bilansować przepływy pieniężne tak, aby obciążenie z tego tytułu było 

dla niej dopasowane. W związku z obecną sytuacją finansową na rynku istnieje możliwość wystąpienia  

u prywatnych Inwestorów problemów związanych ze zmniejszoną płynnością. W związku z tym ABM SOLID S.A. 

stara się oceniać ich sytuację finansową przed podpisaniem i w trakcie realizacji umowy. Istnieje ryzyko 

nieotrzymania zapłaty od zleceniodawcy, co mogłoby mieć negatywny wpływ na płynność oraz zyskowność 

ABM SOLID S.A. Dodatkowo banki mogą ograniczać udzielanie finansowania. W dalszej perspektywie  

w związku z dużym zadłużeniem sektora publicznego niewykluczone są przejściowe kłopoty z przepływami na 

poszczególnych projektach i opóźnianie płatności przez jednostki budżetowe.  
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3. Ryzyko zmian cen – Ceny podstawowych surowców (w tym cementu i stali) mają istotny wpływ na wartość 

ponoszonych kosztów. Znaczący wzrost cen na rynku podstawowych surowców może negatywnie wpłynąć na 

działalność ABM SOLID S.A.,  

 

4. Ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi – Wykonując coraz większe kontrakty ABM SOLID S.A. stale 

zwiększa poziom zabezpieczeń finansowych w postaci gwarancji wadialnych, należytego wykonania umowy, 

rękojmi. Istnieje ryzyko, że ABM SOLID S.A. może nie mieć możliwości podejmowania nowych, dużych 

kontraktów, w przypadku pełnego wykorzystania posiadanej zdolności kredytowej.  

 

5. Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych – Działalność Emitenta oraz realizacja kontraktów  

w dużej mierze zależne są od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników. Pomimo dużej wiedzy  

i doświadczenia kadry własnej oraz kadry podwykonawców zawsze istnieje ryzyko błędu ludzkiego na etapie 

projektowania lub realizacji oraz innego czynnika, często niezależnego od Emitenta, który może spowodować 

opóźnienia w realizacji projektu, niemożność zrealizowania projektu, konieczność zmiany koncepcji projektu. 

Skutkiem tych wydarzeń mogą być konsekwencje finansowe w postaci roszczeń, kar umownych, 

niezrealizowanych przychodów, utraty zasobów czy poniesienia dodatkowych kosztów projektu. Na skutek 

wyrządzenia szkody w wyniku niezrealizowanego lub nienależycie zrealizowanego zamówienia publicznego 

spółka może zostać na drodze sądowej pozbawiona prawa ubiegania się o wykonywanie kolejnych zamówień 

publicznych w okresie 3 lat od dnia prawomocnego orzeczenia. Oprócz powyższego realizacja kontraktów  

w sektorze zamówień publicznych związana jest z ryzykiem ograniczonej możliwości weryfikacji stanu 

przygotowania inwestycji przez inwestora w zakresie dokumentacji projektowej w fazie przed złożeniem 

oferty. Rzeczywisty stan przygotowania inwestycji weryfikowany jest podczas realizacji robót budowlanych,  

w szczególności w zakresie ewentualnych wad dokumentacji projektowej, których eliminacja generuje 

dodatkowy zakres robót i dodatkowe koszty. Pokrycie z kolei kosztów robót dodatkowych generuje 

potencjalne spory i związane z tym ryzyka, ze względu na rozbieżny interes ekonomiczny wykonawcy  

i inwestora.   

 

6. Ryzyko związane z zakwestionowaniem przez ABM SOLID S.A. transakcji zaoferowanych przez Bank Millenium 

S.A. z siedzibą w Warszawie. Roszczenia Banku Millennium S.A. na 30.07.2009 wynosiły 20,9 mln PLN. Spółka 

utworzyła rezerwę na ten cel w kwocie – 11,2 mln PLN. Istnieje ryzyko, że przebieg postępowania będzie 

niekorzystny dla Spółki. Będzie się to w najgorszym przypadku wiązało z koniecznością wypłaty pełnej kwoty 

roszczenia Banku. Zaskutkowałoby to wpływem na wynik netto w kwocie 7,9 mln + ewentualne odsetki 

naliczone od kwoty 20,9 mln PLN.  

 

8. Ryzyko związane z odstąpieniem przez ABM SOLID S.A. od umowy zawartej z Zakładami Drobiarskimi "DROB-

BOGS" Jacek Bogusławski z siedzibą w Kaleniu. Ryzyko jest związane z zaistnieniem sporu prawnego  

z inwestorem co do skuteczności złożonego przez spółkę oświadczenia od odstąpieniu, wskutek czego 

Inwestor złożył własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, kwestionowane przez Spółkę. Konsekwencją 

sporu są ryzyka związane z rozliczeniem wynagrodzenia za wykonany zakres prac. Składnikiem ryzyka 

związanego z odstąpieniem od umowy są kary umowne wzajemnie naliczone przez spółkę i inwestora z tego 

samego tytułu w tej samej kwocie, wzajemnie przez strony sporu kwestionowane. 

 

7. Ryzyko związane z przejęciami innych podmiotów – planowane przejęcia mogą zakończyć się niepowodzeniem, 

po przejęciu synergia operacyjna może nie zostać osiągnięta, mogą wystąpić problemy z integracją z przejętej 

spółki.  
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8. PERSPEKTYWY I PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI  

 

          Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest stabilny i trwały wzrost wartości firmy. Realizowane to będzie 

poprzez wzrost wartości przychodów i rentowności. Planowany rozwój spółki obejmować będzie: inwestycje  

w środki trwałe, inwestycje kapitałowe, rozwój zasobów kadrowych, organizację i zarządzanie, rozwój 

technologiczny i techniczny oraz zintensyfikowane działania marketingowe, zmierzające do zdobywania nowych 

rynków i klientów. 

 W ramach inwestycji w majątek trwały Spółka planuje rozszerzanie bazy technicznej, technologicznej, 

sprzętowej i transportowej. Dzięki temu powinien następować wzrost konkurencyjności. 

 W związku z zakładanym dynamicznym wzrostem przychodów spółka zamierza kontynuować politykę 

wzrostu zatrudnienia w zakresie kadry inżynieryjno-technicznej oraz pracowników fizycznych, jak również 

inwestowania w wiedzę i umiejętności pracowników poprzez szkolenia i studia podyplomowe.  

 

9. WYNIKI EKONOMICZNE  

9.1. Otoczenie Spółki w 2010 roku oraz perspektywy i bariery w branży budowlanej.  
 

W pierwszym kwartale 2010 roku różne czynniki w tym w szczególności; złe warunki atmosferyczne, 

przedłużająca się zima bardzo mocno dały się we znaki firmom budowlanym. ”Produkcja budowlano-montażowa 

była o 15,2% niższa w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego, który też nie był najlepszy. Roboty o 

charakterze inwestycyjnym spadły o 20,5%, a roboty o charakterze remontowym o 1,2%”. 

 

„Pomimo trudnego początku, dzięki ożywieniu w drugiej połowie roku produkcja budowlana w całym 

2010 r. wzrosła o 3,5%. Nieco wyższy okazał się wzrost wartości dodanej w budownictwie, który wyniósł 3,8%. 

Mające miejsce w ostatnich miesiącach ożywienie w budownictwie kubaturowym oraz zaawansowana realizacja 

dużych projektów inżynieryjnych dają podstawy do oczekiwania szybszego rozwoju rynku w 2011 r. (…)” 

W grudniu 2010 r. produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyniosła ponad 11 mld zł, co oznacza 

wzrost o 12,3% w stosunku do grudnia 2009 roku i po raz kolejny jej dwucyfrową zwyżkę. Dzięki doskonałym 

wynikom w ostatnich czterech miesiącach roku, w całym 2010 r. produkcja budowlana odnotowała wzrost o 3,5%, 
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a dane ostateczne powinny być jeszcze nieco wyższe i ukształtować się na poziomie ponad 4%. Grudniowy wzrost 

był spowodowany głównie dynamiczną zwyżką produkcji w grupie firm budowlanych zajmujących się 

wznoszeniem budynków (wzrost o 29,6%) oraz pracami specjalistycznymi (11%), podczas gdy firmy specjalizujące 

się w budownictwie inżynieryjnym odnotowały spadek o 2,1%. Zmieniająca się polityka kadrowa w firmach 

budowlanych pokazuje, że największe spowolnienie przedsiębiorstwa mają już za sobą. 

„Dynamiki poziomu zatrudnienia oraz wynagrodzeń w ostatnich dwóch miesiącach przyspieszyły, 

przekraczając poziom 3%. Z kolei dynamika poziomu cen w budownictwie ponownie osłabła. Brak znacznej presji 

cenowej w obliczu początków przyspieszenia w budownictwie oceniamy jako korzystną sytuację dla branży, dającą 

nadzieję na stabilny rozwój”. 

Jak wskazują źródła branżowe „dynamika wartości dodanej w budownictwie za 2010 r. wyniosła 3,8% 

(czyli tyle samo, co wzrost PKB w 2010 r.), podczas gdy w okresie I-III kwartał było to jedynie 0,2%. Kluczowy dla 

dobrych wyników budownictwa okazał się  zatem ostatni kwartał ubiegłego roku. Co ważne, sektor budowlany 

odnotował wzrost pomimo drugiego z rzędu spadkowego roku w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe 

(spadek o 1,1% w 2009 r. i o 2% w 2010 r.). Dynamika wartości dodanej w budownictwie była znacznie niższa niż 

w przypadku odradzającego się po kryzysie przemysłu, jednak okazała się wyższa niż w segmencie usług 

rynkowych. Warto jednak zaznaczyć, że są to dane wstępne, które z pewnością ulegną jeszcze korekcie. W 2011 r. 

szacuje się wzrost wartości dodanej w budownictwie na znacznie wyższym poziomie – w granicach 10%”. 

 

Podstawowe dane makroekonomiczne 

  2010 2011 2010 2011 2012 

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV. kw 

PKB wzrost w % r/r 4,2 4,4 4,1 3,8 3,6 3,3 3,8 3,7 4,1 

Inwestycje wzrost w % r/r 0,4 1,1 4,6 6,5 8,2 8,6 -2,0 7,4 8,1 

Produkcja budowlano-montażowa wzrost w % r/r 6,1 6,5 12,6 8,9 7,8 7,3 3,8 8,6 11,8 

Produkcja przemysłowa wzrost w % r/r 10,2 6,5 7,5 7,4 7,3 7,3 9,2 7,4 7,5 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w 

sektorze przedsiębiorstw 

wzrost w % r/r 0,8 2,1 2,7 3,2 3,5 3,7 1,4 3,3 3,5 

Przeciętne zatrudnienie w GN wzrost w % 1,6 1,7 1,4 1,7 1,8 1,9 0,9 1,7 2,5 

Stopa bezrobocia rejestrowego 

(koniec okresu) 

 

 

wzrost w % r/r 11,5 12,3 12,4 11,5 10,6 10,8 12,3 10,8 9,6 

Inflacja (CPI; średnio w okresie) wzrost w % 2,2 2,9 3,5 3,4 3,1 2,9 2,6 3,2 3,0 

Źródło: Dane historyczne – GUS, NBP 

Szacunki i prognozy – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

 

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym roku, był 

popyt krajowy. Tempo jego wzrostu Instytut szacuje na „5,2 proc. w ostatnim kwartale, przy wzroście o 3,9 proc.  

w 2010 roku. Wysoka dynamika wzrostu popytu w dużej mierze wynikała z dużego przyrostu stanu zapasów. 

Tempo wzrostu pozostałych składników popytu było niższe. Spożycie indywidualne wzrosło w ostatnich trzech 

miesiącach roku o 4,2 proc., a w całym 2010 roku o 3,2 proc. Drugi rok z rzędu nastąpił realny spadek nakładów 

brutto na środki trwałe, czyli inwestycji. W całym 2010 roku nakłady inwestycyjne obniżyły się o 2 proc. Zauważyć 

należy, że odnotowany w czwartym kwartale wzrost o 1,1 proc. stanowił najwyższy kwartalny przyrost inwestycji 
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od początku 2009 roku. Porównując jednak tę liczbę z danymi sprzed wybuchu światowego kryzysu gospodarczego 

(kiedy to kwartalne tempa wzrostu inwestycji osiągały wynik kilkunastoprocentowy) oraz biorąc pod uwagę 

potrzeby rozwojowe polskiej gospodarki, trudno wynik ten uznać za zadowalający”. 

Według dalszych danych przywołanych w periodykach „w ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się 

w 2010 roku częścią gospodarki był przemysł. Wartość dodana w przemyśle wzrosła w tym okresie o 9,2 proc., a 

w okresie od października do grudnia o 6,5 proc. Nieco szybciej wzrastała produkcja sprzedana przemysłu: o 9,8 

proc. w całym roku i 7,5 proc. w ostatnim kwartale. Wolniejsze tempo wzrostu odnotowano w budownictwie. 

Wartość dodana w budownictwie zwiększyła się w 2010 roku o 3,8 proc., a w ostatnich trzech miesiącach roku o 

6,5 proc. Roczne i kwartalne tempa wzrostu produkcji sprzedanej w budownictwie wyniosły odpowiednio 3,5 oraz 

11,9 proc. W czwartym kwartale zwiększyło się tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych. Wyniosło 

ono zaledwie 2,9 proc., co było najlepszym wynikiem od początku 2009 roku. W całym 2010 roku wartość dodana 

w usługach rynkowych zwiększyła się o 1,5 proc. 

W 2010 roku dynamika importu była nieco wyższa niż dynamika eksportu. Roczne tempo wzrostu 

importu IBnGR szacuje na 10,6 proc., a eksportu na 10,3 proc. W czwartym kwartale 2010 roku analogiczne tempa 

wzrostu wyniosły odpowiednio 9,3 oraz 6,8 proc. Wzrost ujemnego salda w wymianie handlowej wynikał ze 

względnie lepszej koniunktury gospodarczej odnotowanej w Polsce, niż u najważniejszych polskich partnerów 

handlowych. Zagraniczny popyt na produkowane w Polsce dobra i usługi rósł wolniej niż polski popyt na dobra  

i usługi produkowane za granicą. Szybszemu tempu wzrostu importu w porównaniu z tempem wzrostu eksportu 

sprzyjała ponadto aprecjacja złotego względem euro i dolara – zarówno w czwartym kwartale, jak w całym 2010 

roku”. 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje, że w roku 2011 wzrost produktu krajowego brutto 

w Polsce wyniesie 3,7 proc. Kwartalne tempo wzrostu PKB będzie stabilne i wyniesie od 4,1 proc. w pierwszym 

kwartale do 3,3 proc. w czwartym. W roku 2012 według Instytutu będzie miało miejsce dalsze przyspieszenie 

wzrostu gospodarczego – PKB wzrośnie realnie o 4,1 proc. Prognozowane tempo wzrostu w latach 2011 – 2012 

powinno pozwolić Polsce utrzymać się w czołówce najszybciej rozwijających się krajów Unii  Europejskiej, która z 

recesji będzie podnosić się powoli. 

Dla wzrostu popytu krajowego także dla budownictwa kluczowe znaczenie będzie miało odwrócenie 

negatywnych tendencji w inwestycjach. IBnGR prognozuje, że wzrost nakładów inwestycyjnych w roku 2011 

wyniesie 7,4 proc., a rok później 8,1 proc. Czynnikiem decydującym o wzroście inwestycji będzie przede 

wszystkim poprawa nastrojów w sektorze przedsiębiorstw, a także utrzymujące się wysokie nakłady na 

inwestycje infrastrukturalne.  

Perspektywy branży na rok 2011: 

 Rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i budownictwa związanego z ochroną środowiska 

 Perspektywiczny sektor energetyczny. 

 Dobre perspektywy dla konstrukcji stalowych dla budownictwa infrastrukturalnego. 

 Wzrost tempa inwestycji w porównaniu z 2010 – ok. 7,4%  

 Rozwój gospodarczy PKB ok. 4 % 

 Prognozowany wzrost produkcji budowlano-montażowej ok. 9 % 

 Nieznaczna poprawa na rynku mieszkań 
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Bariery działalności budowlanej: 

 Mocna konkurencja cenowa, spadki marż wykonawców. Duża konkurencja na roboty budowlane szczególnie 

budownictwo inżynieryjne. 

 Czynniki atmosferyczne – przedłużająca się zima. 

 Kłopoty firm z regulowaniem swoich zobowiązań 

 Zawiłe i długotrwałe procedury przetargowe. 

 Kłopoty Budżetu Państwa wpływające na opóźnienia globalnych przepływów na projektach budowlanych.  

 

Największe przedsiębiorstwa budowlane działające na polskim rynku w coraz większym stopniu opierają 

swoją działalność na kontraktach zawieranych z instytucjami publicznymi. Największe kontrakty trafiają do firm 

mających największe doświadczenie w realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych, bowiem wymagania 

przetargowe są w stanie spełnić jedynie tacy gracze. Największe kontrakty publiczne realizują na polskim rynku 

firmy Budimex Dromex, Warbud, Strabag, Mostostal Warszawa czy Skanska. Na dużych kontraltach będzie również 

duża konkurencja Mniejsze przedsiębiorstwa mogą pełnić jedynie rolę podwykonawców lub wchodzić w skład 

konsorcjów realizujących zamówienia publiczne. Przedsiębiorcy biorący udział w realizacji kontraktów tego typu 

narzekają na zbyt dużą biurokrację i bardzo częste błędy w dokumentacjach przetargowych. 

Źródło:  PMR miesięcznik 02-2011 Miesięczny przegląd rynku oraz stan i prognoza koniunktury gospodarczej 

ze luty 2011 Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 

 

9.2 Wybrane dane ekonomiczno-finansowe Spółki 

 

Ogólna charakterystyka 

2010 r. upłynął w ABM SOLID S.A. pod kątem zdobywania rynku budowlanego w warunkach bardzo 

nasilonej konkurencji w branży, które na nim w tym czasie panowały. Budowanie mocnego portfela zleceń, który 

na koniec roku sięga 550 mln PLN w porównaniu do 310 mln na 31.12.2009 roku wiązało się z koniecznością 

prowadzenia intensywnej akcji ofertowo-marketingowej. Dzięki temu Spółka zaistniała w nowych dla siebie 

segmentach – energetycznym oraz zbudowała fundamenty pod funkcjonowanie w nowych obszarach 

geograficznych. Na bazie posiadanych kontraktów i pozyskanej doświadczonej kadry menadżerskiej na Dolnym 

Śląsku stworzony został nowy Oddział ABM SOLID. 

Dynamiczny wzrost podpisanych umów wiązał się z koniecznością sprostania bardzo mocnej konkurencji  

i dużej presji na ceny na przetargach publicznych. Szczególnie dotyczyło to kontraktów pozyskiwanych  

w pierwszej części 2010 r. Koniunktura rynkowa była wtedy dla budownictwa mniej korzystna i dopiero w dalszej 

części roku na przetargach możliwe były do uzyskania lepsze ceny. 

Przychody ze sprzedaży i wyniki 

Pozyskany portfel zleceń przełożył się tylko częściowo na wzrost przychodów ze sprzedaży. Tylko 

kontrakty podpisane na początku roku weszły w 2010 r. w fazę kluczowych przerobów, natomiast harmonogramy 

pozyskanych w drugiej części umów przewidują wzmożone prace dopiero w 2011 r.  
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Wybrane dane finansowe jednostkowe ABM SOLID [tys. PLN]: 

 

Dane finansowe 
01.01-

31.12.2010 

01.01-

31.12.2009 

Dyn. 

[%] 

Przychody netto ze sprzedaży 369 362 343 499 108 

Zysk brutto ze sprzedaży 20 214 34 141 59 

Zysk ze sprzedaży 3 393 19 378 18 

Zysk z działalności operacyjnej 3 320 17 174 19 

Amortyzacja 6 283 7 039 89 

Zysk EBITDA 9 603 24 213 40 

Zysk netto 1 216 13 609 9 

 

 

Porównanie przychodów począwszy od 2006 r. prezentuje poniższy wykres. 
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Porównanie wybranych wyników począwszy od 2006 r. prezentuje poniższy wykres. 

 

Rentowności kontraktów 

W związku z wejściem w fazę wzmożonej realizacji kontraktów pozyskanych na początku roku na 

niższych marżach, obniżeniu uległa marż brutto ze sprzedaży i w konsekwencji pozostałe marże. Nowe umowy 

podpisywane w drugiej części roku miały już korzystniejsze rentowności. 

Wybrane wskaźniki rentowności w 2010 r. prezentuje poniższa tabela. 
 

Wybrane wskaźniki rentowności i zysk na akcję 

Wskaźnik [%] 01.01-

31.12.2010 

01.01-

31.12.2009 

Rentowność brutto ze sprzedaży 5,47 9,94 

Rentowność ze sprzedaży 0,92 5,64 

Rentowność z działalności operacyjnej 0,90 5,00 

Rentowność EBITDA 2,60 7,05 

Rentowność netto 0,33 3,96 

Rentowność aktywów – ROA* 0,45 6,61 

Rentowność kapitałów własnych – ROE* 1,51 15,65 

Zysk na akcję [PLN]* 0,15 1,72 

Rentowność brutto ze sprzedaży – zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży 

Rentowność ze sprzedaży – zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży 

Rentowność z działalności operacyjnej – zysk z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży 

Rentowność netto – zysk netto/przychody ze sprzedaży 

Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/aktywa 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/kapitały własne (średnia z początku  ostatnich czterech kwartałów) 

Zysk na akcję – zysk netto za ostatnie cztery kwartały/aktualna liczba akcji  

*wskaźniki liczone do ostatnich czterech kwartałów 
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Wybrane rentowności począwszy od 2006 r. prezentuje poniższy wykres. 

 

 

Zmieniający się na przekroju lat 2006 - 2010 zysk na akcję pokazuje poniższy wykres. 
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Analiza struktury bilansowej 

Aktywa 

 

Struktura aktywów w podziale na trwałe i obrotowe w porównaniu do ubiegłego roku jest zbliżona. 

Częściowa zmiana wynika głównie z zakupu Grupy PRiB Olsztyn za ok. 38 mln PLN i WPRM w Wągrowcu  

za ok. 5 mln PLN. 

 

Aktywa trwałe 

Aktywa trwały wzrosły w wyniku przeprowadzonych w 2010 akwizycji PRiB i WPRM. 
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Aktywa obrotowe 

 

W aktywach obrotowych główne zmiany to wzrost poziomu zapasów i rozliczeń międzyokresowych. 

Wynikają one ze wzrostu przerobów na kontraktach i produkcji pomocniczej. 
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Pasywa 

 

Struktura pasywów utrzymuje się w Spółce na stabilnym poziomie w przekroju ostatnich lat.  

W 2010 r. zwiększyła się wartość zobowiązań w wyniku pozyskania długu na sfinansowanie akwizycji. 
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Kapitały własne 

Kapitały własne nieznacznie zwiększyły się w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. 

 

Zobowiązania 

 

W 2010 r. wzrosło głównie zadłużenie z tytułu kredytów oraz wyemitowane zostały obligacje (kwota 

obligacji to 20 mln PLN – widoczne w poz. „pozostałe” na poniższym wykresie). 
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9.3. Segmenty, w których działa Spółka i struktura geograficzna przychodów. 

 

Rok 2010 przyniósł zmianę struktury przychodów Spółki. Zwiększył się udział budownictwa 

kubaturowego kosztem budownictwa inżynieryjnego. Szczególnie duży wzrost odnotował segment użyteczności 

publicznej. 

Portfel na rok 2011 wskazuje, że taki podział zostanie podtrzymany. Z kolei poprawiająca się 

koniunktura i planowane do pozyskania kontrakty w budownictwie przemysłowym powinny zwiększyć udział tego 

segmentu w 2011 r. 

Przychody wg segmentów 

Segment 2010 2009 Dyn.[%] 

A Budownictwo mieszkaniowe 14 806 11 215 132 

B Budownictwo niemieszkaniowe w tym: 184 005 111 886 164 

  Budownictwo przemysłowe 47 779 50 705 94 

  Budownictwo użyteczności publ. 136 226 61 181 223 

C Budownictwo inżynieryjne w tym: 133 044 198 064 67 

  Obiekty ochrony środ. i energ. 92 856 157 111 59 

  Budownictwo hydrotechniczne 8 736 13 839 63 

  Budownictwo drogowe-mostowe 31 452 27 114 116 

D Pozostałe 37 507 20 900 179 

 
Suma (A+B+C+D) 369 362 342 065 108 
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Pod względem regionów działalności w 2010 r. dominowało województwo małopolskie. Istotnie 

zwiększył się udział kontraktów na Dolnym Śląsku (dolnośląskie, opolskie). Jak wspomniano wcześniej na bazie 

tego wzrostu został zbudowany Oddział Spółki we Wrocławiu. 

 

Podział przychodów ze względu na regiony 

 

Województwo 2010 2009 Dyn.[%] 

1. małopolskie 169 195 132 843 127 

2. śląskie 63 437 110 262 58 

3. dolnośląskie 37 075 10 256 361 

4. świętokrzyskie 22 570 9 410 240 

5. podkarpackie 20 232 24 866 81 

6. opolskie 11 588 1 939 598 

7. eksport 3 057 3 579 85 

8. pozostałe 42 208 48 910 86 

 

Suma 369 362 342 065 108 
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Procentowy udział w przychodach za 2010 r. poszczególnych województw przedstawia wykres poniżej.

 

9.4 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok 

obrotowy 

 

Nie wystąpiły w przekroju roku żadne czynniki o nietypowym charakterze, które w istotny sposób wpłynęłyby na 

wyniki za rok obrotowy. W trakcie roku warunki atmosferyczne oraz przesunięcia na części z pozyskanych  

i realizowanych kontraktów wpływały na osiągane przychody. Zostało to jednak w dużej części nadrobione  

w IV kwartale roku. 

W IV kwartale wypłacona została dywidenda z PRIB Sp. z o.o. w kwocie 2,97 mln PLN w celu pokrycia kosztów 

związanych z akwizycją tej Grupy Kapitałowej. 

 

9.5 Ocena zarządzania zasobami finansowymi - wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań oraz 

określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu 

przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 

Wskaźniki płynności w Spółce uległy obniżeniu w porównaniu do 2009 r. Wynika to z przekwalifikowania 

trzyletniej linii kredytowej w kwocie 35 mln PLN w PKO BP na krótkoterminową z uwagi na zakończenie jej w 2011 

r. Planowane jest odnowienie tej linii. Gdyby nie ten fakt, wskaźniki płynności wyniosłyby: bieżąca 1,53 i szybka 

1,14. Dodatkowo pozyskanie środków pieniężnych w kwocie ok. 38 mln PLN w postaci kredytu i obligacji na zakup 

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie również wpłynęło na wskaźniki 

płynności. Pomimo obniżenia nie odbiegają one istotnie od wskaźników notowanych w branży budowlanej. 
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Wybrane jednostkowe wskaźniki płynności: 

Wskaźnik 31.12.2010 31.12.2009 

- płynności bieżącej 1,08 1,26 

- płynności szybkiej 0,80 1,04 

 Płynność bieżąca – aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

Płynność szybka– (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne)/zobowiązania krótkoterminowe 

 

 

 

 

 

10. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH ORAZ UDZIELONYCH POŻYCZKACH, 

GWARANCJACH I PORĘCZENIACH. 

 

Kredyty 

 

 W dniu 03.02.2010 r. została zawarta Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego z Bankiem PKO BP S.A.  

w kwocie 7 000 000,00 zł na okres od 03.02.2010 r. do 01.01.2013 r.  Oprocentowanie kredytu : WIBOR 3M + 

marża banku. Zaangażowanie  na dzień 31.12.2010 r. z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego wyniosło 

5 146 000 zł. 

 

 W dniu 23.04.2010 r. została zawarta Umowa kredytu inwestycyjnego z Bankiem PKO BP S.A. w kwocie 

3 000 000 zł na okres od 23.04.2010 r. do 31.01.2015 r. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku. 

Zaangażowanie na dzień 31.12.2010 r. z tytułu kredytu inwestycyjnego wyniosło 2 579 200 zł. 
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 W dniu 10.06.2010r. została zawarta Umowa kredytu rewolwingowego z Bankiem BGŻ S.A. w kwocie 3 000 000 

zł na okres od dnia 10.06.2010 r. do 09.06.2011 r. Oprocentowanie kredytu : WIBOR 1M + marża banku. 

Zaangażowanie na dzień 31.12.2010 r. z tytułu kredytu rewolwingowego wyniosło 3 000 000 zł. 

 

 W dniu 24.09.2010 r. została zawarta Umowa kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem PEKAO S.A.  

w kwocie 2 300 000 zł na okres  od 24.09.2010r. do 22.09.2011r. Oprocentowanie kredytu : WIBOR 1M + 

marża banku. Zaangażowanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło  1 900 804,75 zł. 

 

 W dniu 29.09.2010 r. został zawarty Aneks do  Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. na mocy 

której ING Bank Śląski S.A. postawił do dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy  w wysokości 17 500 000 

zł do dnia 30.09.2011r. , do wykorzystania w następujących formach:  kredytu  obrotowy w  rachunku 

bankowym do wysokości 6,5 mln zł , oprocentowanie kredytu : WIBOR 1M + marża banku, zaangażowanie na 

dzień 31.12.2010 r. wyniosło 1 490 025,15 zł  , kredytów obrotowych w rachunku kredytowym lub gwarancji 

bankowych/promes gwarancji łącznie do wysokości 11 mln zł. Oprocentowanie kredytu : WIBOR  1M + marża 

banku. Zaangażowanie z tytułu udzielonego kredytu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 0,00 zł. 

 

 W dniu 28.09.2010 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego z Bankiem PKO BP S.A. do kwoty 

20 000 000,00 zł na okres od 28.09.2010r. do 01.09.2017 r. Oprocentowanie kredytu : WIBOR 3M + marża 

banku Zaangażowanie z tytułu udzielonego kredytu na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 19 520 000 zł. 

 

 

Pożyczki 

 W dniu 26.10.2010 r. została zawarta pomiędzy Spółką (Pożyczkobiorca) a Przedsiębiorstwem Robót 

Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) Umowa pożyczki w kwocie 4 000 000 zł na okres 

26.10.2010r. do 25.01.2011r. Oprocentowanie : WIBID 1M + marża. Na dzień 31 grudnia 2010 roku saldo 

wynosi 4 000 000 zł. 

 

 W dniu 29.12.2010 r. został zawarty Aneks do Umowy pożyczki z dnia 26.10.2010 r. udzielonej przez PRIB  

Sp. z o.o.  zmieniający termin spłaty pożyczki na dzień 30.04.2012 r.  

 

 W dniu 31.12.2010 r. został zawarty Aneks do umowy pożyczki udzielonej przez Barbarę Pawlik zmieniający 

termin spłaty pożyczki. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi najpóźniej w dniu 31.12.2010r. 

 

 W dniu 31.12.2010 r. został zawarty Aneks do umowy pożyczki udzielonej przez Mar-Com Sp. z o.o. 

zmieniający termin spłaty pożyczki. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi najpóźniej w dniu 30.12.2011r. 
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Stan wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r. 

Kredytodawca 

/Pożyczkodawca 

Rodzaj 

kredytu  

/ pożyczki 

oprocentowanie 

Całkowita 

wysokość 

przyznanego 

kredytu  

/ pożyczki 

/w zł/ 

Zadłużenie na 

31.12.2010 r. 

/w zł/ 

Termin 

spłaty 

ING BSK S.A, CBK 

Kraków 

Kredyt 

obrotowy w 

rachunku  

bankowym 

WIBOR 1M+marża 6 500 000 1 490 025,15 30.09.2011 

ING BSK S.A, CBK 

Kraków 

Kredyt 

inwestycyjny 
WIBOR 1M+marża 3 300 000 227 002,45 30.09.2011 

ING BSK S.A, CBK 

Kraków 

Kredyt 

inwestycyjny 
WIBOR 1M+marża 2 497 500 1 552 500,00 30.03.2017 

ING BSK S.A, CBK 

Kraków 

Kredyt 

obrotowy 

nieodnawialny 

WIBOR 1M+marża 4 200 000 0,00 30.09.2011 

PKO BP S.A. 

Kredyt 

obrotowy 

nieodnawialny 

WIBOR 3M+marża 7 000 000 5 146 000,00 01.01.2013 

PKO BP S.A. 

Kredyt w 

rachunku 

bieżącym 

WIBOR 3M+marża 20 000 000 9 803 101,11 11.08.2011 

PKO BP S.A. 

Kredyt w 

rachunku 

bieżącym 

WIBOR 3M+marża 10 000 000 0,00 08.07.2011 

PKO BP S.A. 

Kredyt 

obrotowy 

odnawialny 

WIBOR 3M+marża 5 000 000 0,00 11.08.2011 

PKO BP S.A. 
Kredyt 

inwestycyjny 
WIBOR 3M +marża 20 000 000 19 520 000,00 01.09.2017 

PKO BP S.A. 
Kredyt 

inwestycyjny 
WIBOR 1M + marża 3 000 000 2 579 200,00 31.01.2015 

PEKAO S.A. 

Kredyt w 

rachunku 

bieżącym 

WIBOR 1M +marża 2 300 000 1 900 804,75 22.09.2011 

BGŻ S.A. 
Kredyt 

rewolwingowy 
WIBOR 1M +marża 3 000 000 3 000 000,00 09.06.2011 
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Mar Com  

Spółka z o.o.,  
Pożyczka WIBOR 1M+marża 600 000 1000,00 30.12.2011 

Barbara Pawlik Pożyczka WIBOR 1M+marża 900 000 64 000,00 30.12.2011 

    PRIB Sp. z o.o.       Pożyczka WIBID 1M + marża   4 000 000   4 000 000,00   30.04.2012 

 

 

Informacja o pożyczkach udzielonych przez ABM SOLID S.A. 
 

 W dniu 12.01.2010r. pomiędzy Spółką a Spółką zależną ABM INVEST Tarnów Sp. z o.o. została zawarta umowa 

pożyczki w kwocie 2 000 000 zł do dnia 31.12.2011r. Oprocentowanie WIBOR 1M + marża. 

 

W dniu 23.04.2010r. zostały zawarte Aneksy do pożyczek udzielonych w dniu 20.12.2007 r. i 12.01.2010 r. 

zmieniające terminy spłaty pożyczek. Ostateczne spłaty pożyczek nastąpią w dniu 30.12.2012 r. 

 

W dniu 19.10.2010 r. pomiędzy Spółką a Spółką zależną ABM INVEST Tarnów Sp. z o.o. została zawarta umowa 

pożyczki w kwocie 302 787,35  zł do dnia 31.12.2012r.  

 

Należności z tytułu udzielonych pożyczek Spółce zależnej ABM INVEST Tarnów Sp. z o.o. na dzień 31.12.2010 r. 

wyniosły 3 665 956 zł. 

 

 W dniu 29.12.2010 r. zostały zawarte Aneksy do Umowy pożyczki zawartej w dniu 22.02.2007 r. wraz  

z późniejszymi Aneksami  oraz do Umowy pożyczki zawartej w dniu 15.10.2008 r. wraz z późniejszymi 

Aneksami zmieniające terminy spłaty pożyczek. Ostateczne spłaty pożyczek nastąpią w dniu 31.07.2011r. 

 

Należności z tytułu udzielonych pożyczek Spółce zależnej ABM INVEST  Sp. z o.o. na dzień 31.12.2010r. 

wyniosły  11 490 000 zł. 

 

 W dniu 10.06.2010 r. pomiędzy Spółką a Spółką zależną Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych  

Sp. z o.o. została zawarta Umowa pożyczki do kwoty 250 000 zł do dnia 10.06.2011 r. Oprocentowanie: WIBOR 

3M + marża. Należność z tytułu udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 150 000 zł. 

 

W dniu 22.06.2010r pomiędzy Spółką a Spółką zależną ABM Wschód Sp. z o.o. została zawarta Umowa pożyczki 

do kwoty 300 000 zł  do dnia 21.06.2011r. Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża. 

Należność z tytułu udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 200 000 zł. 

 W dniu 04.05.2010 r. pomiędzy Spółką a Spółką zależną ABM Silesia Sp. z o.o. została zawarta Umowa pożyczki 

do kwoty 900 000 zł do dnia 31.12.2011 r. Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża. 

 

W dniu 08.12.2010 r. został zawarty Aneks do Umowy pożyczki z dnia 26.01.2010r. zmieniający kwotę 

pożyczki do kwoty 1 030 000 zł. 

Należność z tytułu udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 1 030 000 zł. 
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 W dniu 08.12.2010 r. pomiędzy Spółką a Spółką zależną Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  

,,Trans-Energo,, S.A. została zawarta Umowa pożyczki do kwoty 1 000 000 zł. Do dnia 30.06.2018 r. 

Oprocentowanie : WIBOR 3M + marża. 

 

 Należność z tytułu udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 0,00 zł. 
 

Informacja o poręczeniach 

 

 ABM SOLID S.A. udzielił spółce ABM INVEST Tarnów Sp. z o.o. poręczenie wekslowe w wysokości  12 300 000 zł 

jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez PKO Bank POLSKI S.A. ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o.  

W związku ze spełnieniem warunków uruchomienia I transzy kredytu dla ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. w tym 

skutecznym ustanowieniu hipotek wartość udzielonego przez emitenta poręczenia wekslowego została 

zmniejszona z kwoty 12 300 000 zł. do kwoty 4 000 000 zł. Jednocześnie oświadczenie o podaniu się egzekucji 

na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego jakie złożył emitent uległo zmniejszeniu z kwoty 12 300 000 

zł. do kwoty 4 000 000 zł. Poręczenie zostaje udzielony do czasu realizacji wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy kredytu. Termin ten upływa z dniem 31 marca 2012 roku. 

 

 ABM SOLID S.A. udzieliła spółce Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. poręczenia umowy 

leasingu nr 2029/Ns/10 z dnia 20.07.2010 zawartej przez Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 

Sp. z o.o. z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (leasing samochodu Volkswagen Touran o wartości 

netto 37 tys. PLN). 

 

 ABM SOLID S.A. udzieliła spółce Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. poręczenia umowy 

leasingu nr 2030/Ns/10 z dnia 20.07.2010 zawartej przez Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 

Sp. z o.o. z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (leasing samochodu ciężarowego Renault Kerax 370  

o wartości netto 171 tys. PLN). 

 

 ABM SOLID S.A. udzieliła spółce Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. poręczenia umowy 

leasingu nr 2031/Ns/10 z dnia 20.07.2010 zawartej przez Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 

Sp. z o.o. z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (leasing samochodu ciężarowego Renault Kerax 370  

o wartości netto 157 tys. PLN). 

 

 ABM SOLID S.A. udzieliła spółce ABM Silesia Sp. z o.o. poręczenia umowy leasingu nr 2167/Ns/10 z dnia 

01.12.2010 zawartej przez ABM Silesia Sp. z o.o. z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (leasing 

wibromłota o wartości netto 0 038 tys. PLN).






11. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE 

ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA DANY ROK.  



Spółka w 2010 roku nie publikowała jednostkowych prognoz finansowych. 
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12. ZESTAWIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA  

ABM SOLID S.A.   

W dniu 15 września 2010 r. Pan Marek Pawlik poinformował, że w drodze umów cywilnoprawnych dokonał 

transakcji zakupu: 840 sztuk akcji imiennych serii E Spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie ( akcje posiadają 

podwójnie uprzywilejowanie co do głosu) , oraz 200 sztuk akcji imiennych serii F Spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą  

w Tarnowie ( akcje posiadają podwójnie uprzywilejowanie co do głosu).  

W dniu 22 września 2010 r. Pan Marek Pawlik poinformował, że w drodze umowy cywilnoprawnej dokonał transakcji 

zakupu 960 sztuk akcji imiennych serii E Spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie ( akcje posiadają podwójnie 

uprzywilejowanie co do głosu). 

W dniu 6 października 2010 r. Pan Marek Pawlik poinformował, że drodze umowy cywilnoprawnej dokonał 

transakcji zakupu 2 950 sztuk akcji imiennych serii E Spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie ( akcje  posiadają 

podwójnie uprzywilejowanie co do głosu). 

W dniu 22 października 2010 r. BPH TFI S.A. poinformował emitenta, że liczba aktualnie posiadanych akcji 

i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz  liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział 

w ogólnej liczbie głosów wynosi: 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 grudnia 2010 roku Pan Marek Pawlik poinformował, że drodze umowy cywilnoprawnej dokonał 

transakcji zakupu 4200 sztuk akcji imiennych serii E Spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie ( akcje 

posiadają podwójnie uprzywilejowanie co do głosu). 

Według informacji posiadanych przez Spółkę, po uwzględnieniu wyżej opisanych zmian na dzień 31-12-2010 r. 

ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZ ABM SOLID S.A. przysługuje następującym Akcjonariuszom: 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba 

głosów na 

WZA 

Udział w głosach na 

WZA z posiadanych 

akcji (%) 

Marek Pawlik 2 319 770 29,24 4 635 460 36,87 

Barbara Pawlik 706 010 8,90 1 304 790 10,38 

Firma „Barbara” Barbara 

Pawlik 
1 302 000 16,41 2 604 000 20,71 

BPH TFI S.A. 630 996  7,95 630 996 5,02 

 

 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba 

głosów na 

WZA 

Udział w głosach 

na WZA z 

posiadanych akcji 

(%) 

BPH TFI S.A. 630 996  7,95 630 996 5,02 
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13. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB AKCJI I UDZIAŁÓW  

W JEDNOSTAKCH POWIĄZANYCH EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 

EMITENTA.  

 

Według informacji posiadanych przez Spółkę, stan posiadania akcji ABM SOLID S.A. przez osoby zarządzające  

i nadzorujące Spółkę na dzień 31-12-2010 r. jest następujący: 

 

Akcjonariusz 

Funkcja w Zarządzie  

lub Radzie 

Nadzorczej 

Liczba 

akcji 

(szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba 

głosów na 

WZA 

Udział w 

głosach na 

WZA z 

posiadanych 

akcji (%) 

Marek Pawlik Prezes Zarządu 2 319 770 29,24 4 635 460 36,87 

Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu 5 000 0,06 10 000 0,08 

Mieczysław Tarapata Wiceprezes Zarządu 90 000 1,13 90 000 0,72 

Stanisław Ojczyk 
Wiceprzewodniczący  

Rady Nadzorczej 
415 700 5,24 444 310 3,53 

Joanna Matera 
Wiceprzewodniczący   

Rady Nadzorczej 
98 530 1,24 197 060 1,57 

Dominik Pawlik 
Członek  Rady 

Nadzorczej 
50 649 0,40 50 649 0,64 

 

14. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁASCIWYM DLA 

POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.   

  

 

 W dniu 1 grudnia 2009 roku zostały złożone pozwy przez ABM SOLID SA przeciwko Bankowi Millenium SA  

o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z żądaniami ewentualnymi, w tym o ustalenie nieważności transakcji 

opcji walutowych z dnia 9 lipca 2008 roku i z dnia 18 września 2008 roku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 

odpowiednia 10 597 073 złotych dla pierwszego pozwu, 13 905 011 złotych dla drugiego pozwu.  

 W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik Emitenta podnosi szereg argumentów prawnych i faktycznych 

wskazujących, że sporne transakcje nie mogły zostać zawarte, z uwagi na zapisy umowy ramowej oraz braki 

niezbędnej dokumentacji, w tym brak  ich implementacji. W zakresie żądania ustalenia nieważności pełnomocnik 

Emitenta podniósł zarzuty co do sprzeczności spornych transakcji z właściwością stosunku prawnego oraz złożonych 

oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych oświadczeń woli. Sprawa jest na wokandzie w Sądzie 

Okręgowym w Warszawie. Obecnie Sąd dopuścił dowody zawnioskowane przez ABM SOLID S.A. w postaci zeznania 

świadków oraz inne dowody. Wyznaczono rozprawy na, których będą przesłuchiwani świadkowie. 
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15. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMU AKCJI PRACOWNICZYCH. 

 

Na dzień  31 grudnia 2010 roku w Spółce ABM SOLID S.A. nie był wdrożony program akcji pracowniczych. 

 

16. INFORMACJA O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

 

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI 

POWIĄZANYMI ZA OKRES 

KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2010 

Sprzedaż  

podmiotom 

powiązanych 

Przychody z 

tytułu 

odsetek od 

podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 

podmiotów 

powiązanych 

Koszty 

z tytułu 

odsetek  

Należności z 

tytułu 

dostaw i 

usług 

od 

podmiotów 

powiązanych 

na koniec 

okresu 

Należności z 

tytułu 

pożyczek i 

odsetek od 

jednostek 

powiązanych 

Zobowiązania 

z tytułu 

dostaw i 

usług 

wobec 

podmiotów 

powiązanych 

na koniec 

okresu 

Zobowiązania 

z tytułu 

pożyczek i 

odsetek 

wobec 

jednostek 

powiązanych 

Jednostki zależne:                 

- BIO SOLID Sp. z o.o. 614 - 173 - 662 - - - 

- ABM INVEST  Sp. z o.o. - 555 - - - 13 126 - - 

- ABM INVEST Tarnów Sp. z o.o. 7 314 179 43 - 2 082 3 841 14 - 

- TRANS ENERGO S.A 63 - 6 071 - 2 21 2 700 - 

- RESBUD S.A. 8 289 - 12 785 - 1 046 - 4 256 - 

- ABM WSCHÓD Sp. z o.o. 8 6 - - 127 206 - - 

TRANSRES Sp. z o.o. 7 - 103 - 6 - 23 - 

ABM SILESIA Sp. z o.o. 2 22 - - 2 1 035 - - 

WPRM Sp. z o.o. 1 301 5 1 500 - 1 414 154 771 - 

PRIB Sp. z o.o. - - - 64 - - - 4 027 

 

 

17. INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza ABM SOLID S.A. dokonała wyboru POLINVEST-AUDIT Spółka  

z o.o. z siedzibą w Krakowie jako podmiotu któremu zostało zlecone wykonanie przeglądu półrocznych sprawozdań 

finansowych oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2010.  

Stosowna umowa w tym zakresie została zawarta w dniu31 maja 2010 roku.  

Badanie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2009 zostało również przeprowadzone przez 

POLINVEST-AUDIT Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 
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Łączna wysokość wynagrodzenia, wynikającego z umów z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań 

finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz z innych 

tytułów przedstawia poniższe wynagrodzenie: 

 

Tytuł  2010 2009 

Wynagrodzenie za badanie i przegląd 

sprawozdań finansowych 

(jednostkowych i skonsolidowanych) 

86,0 86,0 

Wynagrodzenie z innych tytułów  0 42,5 

 

Pozycja ta obejmuje wydatki i wynagrodzenia w tys. zł w odniesieniu za rok obrotowy, niezależnie od daty faktury 

wystawionej za te usługi i wydatki. 

 

18. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

 11 stycznia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. działając jako Lider Konsorcjum powziął wiadomość 

o podpisaniu trzech porozumień wykonawczych z ABM SILESIA z siedzibą w Jaworznie działającym jako Partner 

Konsorcjum. Łączna wartość porozumień wykonawczych wynosi 21 507 435,99 zł netto z czego największą 

umową jest umowa z dnia 1 grudnia 2010 roku. Przedmiotem umowy z dnia 1 grudnia 2010 roku jest 

kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach, kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan.  

w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach-Obszar Północny Zachód-zad. I”. Wartość podpisanej 

umowy wynosi  11 946 293,03 zł netto. 

 17 stycznia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. powziął wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę czyli Związek 

Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu aneksu do znaczącej umowy. Podpisany aneks zwiększa  zakres przedmiotu 

umowy. Po podpisaniu aneksu wartość umowy wynosi 94 208 762,01 zł netto. Pozostałe postanowienia umowy 

pozostają bez zmian. 

 17 stycznia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. złożył oświadczenie o odstąpieniu od znaczącej umowy podpisanej 

w dniu 19 kwietnia 2010 r. z Zakładami Drobiarskimi "DROB-BOGS" Jacek Bogusławski z siedzibą w Kaleniu  

z przyczyn leżących po stronie Inwestora ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 20/2010 z dnia 21-04-2010 

roku). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ograniczone jest do części umowy  do niewykonanego do dnia 

odstąpienia przez spółkę świadczenia w postaci niezrealizowanych zakresów robót budowlanych i wszelkich 

zobowiązań umownych związanych z tymi zakresami. Przedmiotem umowy była budowa zakładu uboju  

i rozbioru drobiu z mroźnią składową, produkcją mączki i tłuszczów technicznych z częścią socjalno-biurowo- 

handlową wraz z infrastrukturą techniczną. Przyczyną  wypowiedzenia  przez ABM SOLID S.A. umowy była 

zwłoka Inwestora w wypełnianiu swoich obowiązków w procesie inwestycyjnym, (w szczególności: opóźnienia  

w przekazywaniu dokumentacji projektowej, brak zamiennej dokumentacji projektowej, odmowa przystąpienia 

do uzgodnień w przedmiocie robót dodatkowych wynikających z wprowadzonych przez Inwestora zmian, brak 

wymaganej warunkami umowy i przepisami prawa  współpracy)  co w praktyce uniemożliwiało ABM SOLID S.A. 

realizację przedmiotu Umowy zgodnie z prawem budowlanym oraz zgodnie z treścią zobowiązań umownych 
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Spółki. W ocenie Zarządu wypowiedzenie wskazanej wyżej umowy nie wywoła dla Emitenta istotnych 

negatywnych skutków finansowych. Zarząd przewiduje możliwość powstania ewentualnego sporu sądowego 

dotyczącego rozliczenia robót w toku o szacunkowej wartości ok. 500.000,00 złotych netto. Zgodnie z zapisami 

umowy ABM SOLID S.A. wezwał Zakłady Drobiarskie "DROB-BOGS" Jacek Bogusławski do zapłaty kary umownej 

w wysokości 10% wynagrodzenia to jest 2 270 000 zł netto. 

 19 stycznia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. powziął wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę czyli  Gminę 

Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Wrocławiu aneksu do znaczącej umowy opisanej w raporcie 

bieżącym nr 45/2010 z dnia 01-07-2010 roku. Podpisany aneks zmienia termin zakończenia I etapu inwestycji na dzień 

20-08-2011 r. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 21 stycznia 2010 roku Zarząd ABM SOLID S.A. (działając jako Generalny Wykonawca)  podpisał umowę  

z Wągrowieckim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych Sp. z o.o. w Wągrowcu. W ciągu ostatnich  

12 miesięcy Emitent podpisał z Wągrowieckim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych Sp. z o.o. cztery umowy na 

łączną wartość 9 298 296,48 zł netto z czego największą umową jest umowa z 27 września 2010 roku. 

Przedmiotem umowy z dnia 27 września 2010 roku jest wykonanie przez Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót 

Mostowych Sp. z o.o. (działający jako Podwykonawca) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otyń, gmina Otyń”. 

Wartość umowy wynosi 4 427 906,00 zł. 

 

 31 stycznia 2011 Zarząd ABM SOLID S.A. podpisał  umowę z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo realizowana w ramach projektu „Regionalny system 

gospodarki odpadami Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu 

gospodarki odpadami”. Wartość podpisanej umowy wynosi  26 329 000 zł netto. 

 

 8 lutego 2011 roku Zarząd ABM SOLID S.A. powziął wiadomość o podpisaniu aneksu do umowy  

z ABM SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie Przedmiotowy aneks zwiększa wartość podpisanej umowy do 

kwoty 8 776 273,61 zł netto. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. 

 

 24 luty 2011 roku Zarząd ABM SOLID S.A. podpisał  umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej  Sp. z o.o. w Katowicach. Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej Zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części Katowic poprzez 

przetwarzanie frakcji positowej w paliwo alternatywne zlokalizowane w Katowicach ul. Milowicka 7A oraz 

wybudowanie zgodnie z dokumentacją projektową kompletnego Zakładu odzysku i unieszkodliwiania wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  Wartość podpisanej umowy wynosi  18 609 902,35 zł netto. 

 24 luty 2011 roku Zarząd ABM SOLID S.A. działając jako Generalny Wykonawca podpisał aneks do umowy  

z EKOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej działającym jako Podwykonawca. Przedmiotem umowy 

jest realizacja przez podwykonawcę prac budowlanych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na 

Żywiecczyźnie w Gminie Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice Dolne. Podpisany aneks rozszerza zakres 

przedmiotu umowy o dodatkowe prace. Podpisany aneks ustala wartość umowy na kwotę 12 365 609,10 zł 

netto. 

 

 1 marca 2011 roku Zarząd ABM SOLID S.A. powziął informację o podpisaniu z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler 

Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 50B, Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych  

w ramach limitu odnawialnego. W ramach umowy Spółka może uzyskiwać gwarancje kontraktowe: wadialne, 
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należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania kontraktu  

i usunięcia wad. Maksymalny limit z tytułu wszystkich gwarancji wynosi 15 000 000  zł. Limit został przyznany 

do 31.03.2012 r. 

 

 3 marca 20111 roku Zarząd ABM SOLID S.A. (działając jako Generalny Wykonawca) powziął wiadomość  

o podpisaniu umowy z PRO-KLIMA Marcin Szewczyk z siedzibą w Wrocławiu. W ciągu ostatnich  

12 miesięcy Emitent podpisał z PRO-KLIMA Marcin Szewczyk dwie umowy na łączną wartość 8 263 000 zł netto  

z czego największą umową jest umowa z 6 września 2010 roku. Przedmiotem umowy z dnia  

6 września 2010 roku jest wykonanie przez PRO-KLIMA Marcin Szewczyk (działający jako Podwykonawca)  

instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, na realizacji Krytej Pływalni w Oławie. Wartość umowy wynosi 

4 930 000 zł netto. 

 

 3 marca 2011 roku Zarząd ABM SOLID S.A. podpisał z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance 

Group z siedzibą w Warszawie umowę generalną o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.  

W ramach umowy Spółka może uzyskiwać gwarancje kontraktowe: wadialne, należytego wykonania kontraktu, 

właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad. Maksymalny limit  

z tytułu wszystkich gwarancji wynosi 42 000 000 zł. Limit został przyznany do 25.01.2012 r. Zabezpieczeniami 

roszczeń InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group jakie mogą powstać w związku  

z realizacją umowy są: 

- 9 szt. weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi 

- akt dobrowolnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 kpc w formie aktu notarialnego do kwoty 

28 000 000 zł. 

 

 14 marca 2011 roku Zarząd ABM SOLID S.A. (Generalny Wykonawca) podpisał z Spółdzielnią Rzemieślniczą 

Wielobranżową z siedzibą w Tarnowie (Podwykonawca) aneks do znaczącej umowy opisanej w raporcie 

bieżącym nr 68/2009 z dnia 06-11-2009 roku. Podpisany aneks zmienia termin zakończenia prac na dzień 30 

czerwca 2011 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 18 marca 2011 roku Zarząd ABM SOLID S.A. podpisał umowę kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej 

S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie powyższej umowy kredytowej BGŻ S.A. przyznał Kredytobiorcy 

kredyt w  formie kredytu rewolwingowego w kwocie 10 000 000 zł. Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża Banku. 

Kredyt zostaje udzielony na okres: 

- 7 000 000 zł od dnia 18.03.2011 r. do dnia 28.02.2012 r. 

- 3 000 000 zł od dnia 09.06.2011 r. do dnia 28.02.2012 r. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 

a)  przelew wierzytelności z realizowanych kontraktów. 

b)  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

c)  pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych przez BGŻ S.A.  

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 

19. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA   

Zarząd ABM SOLID S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe wg stanu na 

dzień 31.12.2010r. i dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości 

oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik 

finansowy. Dodatkowo Zarząd oświadcza, że sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.  
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20. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PODMIOTU BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE   

Zarząd ABM SOLID S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli 

rewidenci, dokonujący to badanie, spełniają warunki do wydania bezstronnych i niezależnych opinii i raportu 

z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  
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Jerzy Gazda 
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