Nowe możliwości wsparcia Inwestycji

Grupa Budimex – informacje ogólne
WSPÓŁPRACA z Budimex
 korzyści dla Inwestorów
 usprawnienie procesu
 przykładowa alokacja odpowiedzialności
 przykładowe modele współpracy
 kluczowe uwarunkowania realizacji projektu

Informacje ogólne - Grupa Budimex



Lider rynku budowlanego w Polsce



Generalny Wykonawca inwestycji

Oddział w Niemczech



najwi� ksza spóBka w ramach grupy – Budimex,
notowana na Giełdzie Papierów
Warto[ ciowych w Warszawie

Kontrakt WtE w Wilnie



do grupy nale| � spóBki [ wiadcz� ce usBugi:
budowlane, deweloperskie, z zakresu facility
management, projektowe, laboratoryjne, z
zakresu monta| u konstrukcji stalowych oraz
urz� dzeD gBównie dla przemysBów cementowowapienniczego, energetycznego, hutniczego,
chemicznego

Segmenty - Grupa Budimex
(% sprzeda| y)

FY’20 EBIT
(% EBIT Grupy)

8 382 mln zł

639 mln zł

FY’20 Sprzeda|

Segment budowlany

Eliminacje
-443 mln zł
-5%

Segment deweloperski

7 539 mln zł

388 mln zł

674 mln zł

90%

61%

8%

191 mln zł
30%

-19 mln zł
-3%

PozostaBa dziaBalno[ �
612 mln zł

79 mln zł

7%

12%

Dalszy rozwój w obszarze
Udział na koniec 12’20: 100%
(wzrost do 100% na pocz� tku
07’19)

Udział na koniec 12’20: 51%

 lider na rynku budowlanym pod
wzgl� dem obrotów i zysków
 obecny w ka| dym wi� kszym
segmencie (drogowym,
kolejowym, ogólnobudowlanym,
energetycznym)
 wysoce zró| nicowany portfel
projektów

 jeden z czołowych polskich
deweloperów mieszkaniowych
 obecny w 5 polskich miastach
 oczekiwany poziom rocznej
przedsprzeda| y: 1500 mieszkaD
 wysoki bank ziemi, przekraczaj� cy
9000 mieszkaD

 dywersyfikacja poprzez rozwój usług
(FbSerwis)
 pierwsze kroki na rynku PPP (jeden
projekt w toku)
 usBugi powinny w dBu| szej
perspektywie w wi� kszym stopniu
przyczynia� si� do budowania
warto[ ci Grupy

wspólnych projektów
energetycznych oraz OZE

Współpraca - Grupa Budimex
Korzy[ ci dla Inwestorów
FormuBa anga| uje Budimex w caBym cyklu | ycia projektu, daje Partnerowi dost� p do wiedzy i
do[ wiadczenia, a w tym:
" do[ wiadczenia w budowie i utrzymaniu zródeBwykorzystuj� cych dost� pne paliwa,
technologie
• wyborze swobodnie kształtowanej, optymalnej technologii, a co za tym idzie gwarancji
konkurencyjnej ceny ciepła
• wsparcia przez cały etap trwania umowy/koncesji/Spółki

Współpraca - Grupa Budimex
Usprawnienie procesu
 mo| liwo[ � szybkiego rozwijania projektu: koncepcja, projektowanie, przygotowanie, realizacja
i ewentualna eksploatacja

 przej� cie ryzyka w okresie budowy, eksploatacji, serwisu i utrzymania przez Budimex
 mo| liwe obni| enie wskaznika zadBu| enia wBa[ ciciela np. PEC, gmina itp.
 Partner nie jest bezpo[ rednio zaanga| owany w [ wiadczenie usBug, zachowuj� c jednocze[ nie
peBn� kontrol� nad ich realizacj� .

Współpraca - Grupa Budimex
Korzy[ ci
finansowe
Mo| liwo[ � uzyskania
dodatkowego finansowania, a w
konsekwencji:
 zwi� kszenie mo| liwo[ ci
inwestycyjnych
 oszcz� dno[ ci
 rozBo| enie ryzyk
 zmniejszenie obci� | enia
finansowego

Korzy[ ci
organizacyjne





zastosowanie
innowacyjnych rozwi� zaD
budowa zaufania mi� dzy
Partnerami
Partner stanowi jednostk�
nadzoruj� c� , a nie
dostawc� usBug
podziaBodpowiedzialno[ ci
zgodnie z kompetencjami

Korzy[ ci
jako[ ciowe



odpowiedzialno[ � za jako[ �
usług po stronie Budimex
Partner nie bierze
bezpo[ rednio udziaBu w
[ wiadczeniu usBugi, jest
jednak odpowiedzialny za jej
monitorowanie i kontrol�
dziaBalno[ ci

Współpraca - Grupa Budimex
PrzykBadowa alokacja odpowiedzialno[ ci







ryzyko budowlane (projektowe,
finansowe i techniczne)
ryzyko dost� pno[ ci zasobów
ryzyko pozyskania finansowania
ryzyko przekroczenia bud| etu
nakładów inwestycyjnych
ryzyko eksploatacyjne oraz jako[ ci
utrzymania
ryzyko dyspozycyjno[ ci, remonty,
konieczno[ � modernizacji
ryzyko rezydualnej warto[ ci aktywów







Partner

Budimex







ryzyko stanu prawnego i fizycznego
nieruchomo[ ci, w tym ryzyko
archeologiczne i geologiczne
ryzyko popytu na ciepBo/energi�
elektryczn�
ryzyko zu| ycia i kosztów mediów
ryzyko zmian prawnych i
podatkowych, stopy procentowej

ryzyko zwi� zane z przygotowaniem przedsi� wzi� cia
ryzyko siBy wy| szej
ryzyko uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych

Współpraca - Grupa Budimex
Przykładowe modele współpracy
Budowa/modernizacja zródBa
ciepła

Budowa/modernizacja zródBa ciepBa +
sprzeda| ciepBa









zaprojektowanie, sfinansowanie,
wykonanie i utrzymanie po stronie
Budimex
spłata przez Partnera np. w formule
opBaty za dost� pno[ �
zakup paliwa i sprzeda| ciepBa po
stronie Partnera
gwarancja utrzymania dost� pno[ ci i
sprawno[ ci zródBa po stronie
Budimex






< 5MW - gwarancja długoterminowej ceny
ciepła + indeksacja
> 5 MW cena ciepła wynika z taryfy
gwarancja utrzymania dost� pno[ ci i sprawno[ ci
zródBa po stronie utworzonej SpóBki
zakup paliwa i obsługa po stronie utworzonej
Spółki
modernizacja zródBa dla osi� gni� cie celów:
- redukcja emisji CO2
- wzrost sprawno[ ci wytwarzania

Dodatkowe zadania mo| liwe do powierzenia Budimex





technika: modernizacje. ObsBuga sieci i w� zBów
wspólne projekty rozwojowe np. wymiana kolejnych zródeB, projekty
innowacyjne
optymalizacja istniej� cej infrastruktury Partnera

Współpraca - Grupa Budimex
Kluczowe uwarunkowania realizacji projektu

Analiza potrzeb i popytu

Re| im prawny, a wynagrodzenie

PodziaBzadaD i ryzyk

Finansowanie

Umowa

Współpraca - Grupa Budimex
Osoby do Kontaktu

1. DYREKTOR ODDZIAŁU – LESZEK GOLI
tel. 797 301 456
e-mail: leszek.goli@budimex.pl
2. DYREKTOR REJONU – JACEK MIECZNIKOWSKI
tel. 508 005 940
e-mail: jacek.miecznikowski@budimex.pl
3. KIEROWNIK DS. WYCEN I OFERTOWANIA PRODUKCJI – WOJCIECH MARCINKIEWICZ
tel. 695 052 447
e-mail: wojciech.marcinkiewicz@budimex.pl

