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Szanowni Państwo!

Miło mi przekazać Państwu niniejsze opracowanie, przygotowa-
ne w celu przybliżenia bieżących dokonań Spółki Akcyjnej Bipro-
met oraz przedstawienia celów i zamierzeń, w związku z plano-
waną publiczną emisją akcji naszej firmy. 
Bipromet S.A. ma za sobą kilkudziesięcioletnią historię działalno-
ści. Firma powstała w roku 1950 jako Biuro Projektów Przemy-
słu Metali Nieżelaznych Bipromet. W okresie transformacji ustro-
jowej początku lat dziewięćdziesiątych nasze przedsiębiorstwo 
zostało przekształcone w spółkę akcyjną, co stanowiło punkt 
wyjścia do jego prywatyzacji. W tym okresie rozszerzyliśmy na-
szą działalność uzupełniając ją o generalne wykonawstwo inwe-
stycji przemysłowych i ogólnobudowlanych, zrealizowaliśmy 
także pierwsze projekty w trybie generalnej realizacji inwestycji. 
Kolejne lata to włączenie w struktury Grupy Budimex. Działanie 
w większej organizacji gospodarczej pozwoliło zdynamizować 
rozwój naszej firmy, dzięki niemu Bipromet S.A. wkroczył na 
nowe rynki, umocnił swą pozycję na rynkach dotychczasowych, 
zyskał nowe doświadczenia. Ważnym wydarzeniem było przeję-
cie firmy Opam specjalizującej się w projektowaniu i realizacji 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a także przejęcie pa-
kietu większościowego Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice 
S.A. Oba podmioty stanowią dzisiaj o sile Grupy Kapitałowej Bi-
promet. Kolejnym istotnym wydarzeniem było przejęcie spółki 
przez inwestorów finansowych i grupę managerską w roku 
2005.         
Dzisiejszy Bipromet S.A. to przedsiębiorstwo o uznanej marce, 
osiągające przychody rzędu 100 mln zł rocznie, posiadające 
ugruntowaną pozycję rynkową. Debiut giełdowy to zamknięcie 
i podsumowanie pewnego etapu działalności firmy. Nasza spół-
ka posiada zdywersyfikowaną strukturę przychodów, osiągnęła 
pozycję lidera w obszarze realizacji inwestycji dla przemysłu 
metali nieżelaznych, zdobyła unikatowe doświadczenia z zakre-
su technologii ochrony środowiska. Wyniki finansowe firmy 
charakteryzują się dużą dynamiką zysku operacyjnego oraz zy-
sku netto, wysoką stopą zwrotu z kapitału własnego oraz wyso-
kim poziomem wskaźników rentowności. 
Optymizmem napawają także perspektywy rozwoju naszej firmy, 
w kontekście dobrej koniunktury rynkowej. Sukcesywne zwięk-
szanie nakładów inwestycyjnych w przemyśle metali nieżela-
znych i przemyśle stalowym, skorelowane ze wzrostem zapo-
trzebowania na usługi budowlane, to powody, dla których 
śmiało patrzymy w przyszłość. Konieczność modernizacji wielu 
gałęzi naszej gospodarki to także szansa dla Bipromet S.A. na 
zasadnicze zwiększenie portfela zamówień. 
Mam nadzieję, że dzięki obiektywnej ocenie bieżących dokonań 
rynkowych Bipromet S.A. oraz planowanych działań służących 
rozwojowi firmy, inwestorzy powierzą nam swoje kapitały 
z przekonaniem, iż zwrot z dokonanej inwestycji osiągnie zdecy-
dowanie ponadprzeciętny poziom. 

Prezes Zarządu
Tadeusz Baj

PROFIL DZIAŁALNOŚCI 

Bipromet S.A. to jedna z wiodących firm polskiej branży inżynie-
ryjno-budowlanej. Kluczowym źródłem przychodów spółki jest 
generalna realizacja inwestycji, w tym także kompleksowe usługi 
projektowe, niezbędne na każdym etapie procesu inwestycyjne-
go. 
Firma świadczy usługi projektowe we wszystkich fazach po-
cząwszy od wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych, 
poprzez opracowywania kompleksowej wielobranżowej doku-
mentacji technicznej kończąc na pełnieniu nadzoru autorskiego. 
Atutem Bipromet S.A. jest wieloletnie doświadczenie w tego typu 
działalności, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska oraz 
archiwum dokumentacyjne zawierające obok nowoczesnych, 
autorskich projektów, dokumentacje kilkudziesięciu polskich hut 
i zakładów przetwórczych z branży metali kolorowych. Spółka 
korzysta z zaawansowanych technologii w zakresie prac plani-
stycznych, wykorzystując najnowsze zdobycze informatyczne, 
co stanowi gwarancję realizacji powierzonych prac na najwyż-
szym poziomie jakościowym. 

W ramach kompleksowej usługi Design & Build  Bipromet S.A. 
zajmuje się opracowywaniem koncepcji wykonalności, przygo-
towywaniem biznes planów i analiz ekonomicznych, projektów 
budowlanych, a także harmonogramów realizacyjnych dotyczą-
cych inwestycji. Spółka świadczy usługi generalnego wykonaw-
stwa, pełni funkcje inwestora zastępczego, zajmuje się także 
nadzorami budowlanymi. Kompleksowy charakter działalności 
umożliwia firmie realizację projektów w formule „Design & Build”, 
od fazy przygotowawczej po odbiór techniczny. W przypadku 
realizacji inwestycji przemysłowych do zadań powierzanych 
spółce należą działania od znalezienia gruntu pod inwestycję, 
przez pełny projekt techniczny, aż po realizację budowy, komple-
tacje dostaw maszyn i urządzeń, rozruchy montażowe i techno-
logiczne, szkolenia obsługi oraz wstępne eksploatacje. Specjali-
zacją Bipromet S.A. są projekty inwestycyjne z dziedziny ochrony 
środowiska naturalnego. Spółka projektuje i dostarcza kompletne 
linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji 
do atmosfery, w tym w szczególności instalacje odpylania ga-
zów w procesach przemysłowych, elektrofiltry, czy reaktory do 
schładzania gazów. Do usług świadczonych przez firmę należą 
również zintegrowane raporty oddziaływania zakładów przemy-
słowych na środowisko naturalne, pomiary emisji i badania 
skuteczności urządzeń. Szereg zrealizowanych projektów tech-
nologicznych z zakresu ochrony atmosfery w przemyśle cemen-
towym, energetycznym i ciężkim, poparte referencjami, to po-
wód, dla którego spółka pozycjonowana jest jako ekspert w tej 
dziedzinie. 
Odbiorcami usług Bipromet S.A. jest m.in. przemysł ciężki, w tym 
przede wszystkim hutnictwo metali nieżelaznych oraz żelaza 
i stali. Wieloletnim odbiorcą usług Spółki są m.in. huty metali 
nieżelaznych należące do KGHM Polska Miedź, Arcelor Mittal, US 
Steel, a także spółki Grupy Impexmetal. 
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CELE EMISJI

Bipromet S.A. zamierza pozyskać na realizację programu inwe-
stycyjnego w drodze publicznej subskrypcji akcji serii E od 17,9 
mln zł do 21,7 mln zł. Zarząd firmy planuje wykorzystać pozy-
skane środki na następujące przedsięwzięcia:

1.  Przejęcie pakietów kontrolnych w wybranych firmach – od 
ok. 8,4 do 10 mln zł

Zamiarem spółki jest umocnienie pozycji lidera w obszarze usług 
projektowych i usług wykonawczych - generalnej realizacji inwe-
stycji. Bipromet S.A. planuje poszerzenie skali działalności po-
przez dotarcie do tych segmentów rynku, na których spółka do 
tej pory nie była aktywna. Zamierzeniem firmy jest przejęcie kilku 
podmiotów gospodarczych świadczących usługi o charakterze 
komplementarnym w stosunku do oferty Bipromet S.A. Spółka 
wstępnie zidentyfikowała kilka przedsiębiorstw działających 
w perspektywicznych obszarach rynkowych, których akwizycja 
pozwoli rozbudować zaplecze inżynieryjne oraz wesprzeć dzia-
łalność budowlaną. 

2.  Wzmocnienie finansowe i rozwój działalności spółki 
zależnej Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. 
– od ok. 5,7 do 7 mln zł

W ramach Grupy Kapitałowej Bipromet działa Przedsiębiorstwo 
Budowlane Katowice S.A., specjalizujące się w realizacji inwesty-
cji budowlanych. Zamiarem spółki jest zasadnicze wzmocnienie 
firmy zależnej, zapewniając jej stabilny rozwój w najbliższych 
latach. Realizacji tego celu służyć będzie zakończenie restruktu-
ryzacji przedsiębiorstwa, rozbudowa jej wolumenu sprzedaży, 
a także poszerzenie zakresu świadczonych usług np. o budow-
nictwo drogowo-mostowe. Kapitały pozyskane w ramach oferty 
publicznej zostaną przeznaczone m.in. na zakup środków trwa-
łych, zwiększających potencjał wykonawczy firmy oraz na za-
pewnienie finansowania na poziomie umożliwiającym samo-
dzielne podejmowanie zobowiązań kontraktowych. Ideą tego 
rozwiązania jest wykorzystanie dobrej koniunktury rynkowej w 
sektorze budowlanym.

3. Uzupełnienie kapitału obrotowego – od ok. 3,8 do 4,7 mln zł

Specyfika usług świadczonych przez Bipromet S.A. wymaga za-
pewnienia zaplecza finansowego, umożliwiającego realizację 
projektów o znacznej wartości. Obecny poziom kapitału obroto-
wego gwarantuje zachowanie płynności spółki, właściwą reali-
zację kontraktów oraz wywiązywanie się jej z bieżących zobo-
wiązań. Dalsze zwiększanie skali działalności spowoduje jednak 
zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Uzupełnienie 
środków finansowych będzie miało także wpływ na zwiększenie 
rentowności prowadzonej działalności. Dzięki nim spółka zwięk-
szy elastyczność dokonywania zakupów materiałów i surow-
ców, umocni się także jej pozycja negocjacyjna w stosunku do 
podwykonawców i odbiorców. Dzięki zwiększeniu poziomu kapi-
tałów Bipromet S.A. zyska szansę uczestniczenia w wielu intrat-
nych kontraktach wymagających znacznych zabezpieczeń finan-
sowych. 

STRUKTURA OFERTY PUBLICZNEJ

Przedmiotem oferty publicznej jest 750.000 Akcji Serii E 
i 570.000 Akcji Dotychczasowych oferowanych przez Avallon 
MBO S.A. pełniącej rolę Wprowadzającego. Spółka dokonała 
podziału oferty na dwie transze: Transzę Inwestorów Instytucjo-
nalnych obejmującą 430.000 Akcji Serii E i 570.000 Akcji Do-
tychczasowych oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych, w ra-
mach której oferowanych jest 320.000 Akcji Serii E. Emisja akcji 
serii E dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowa-
nia co najmniej jednej akcji tej serii. Minimalna wielkość zapisu 
w Transzy Inwestorów Indywidualnych to 30 akcji, zaś w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych to 1.000 walorów. Emitent może 
dokonać przesunięć oferowanych akcji pomiędzy transzami w 
momencie przydziału, z zastrzeżeniem, iż przesunięciu będą 
podlegały wyłącznie te akcje, które nie zostały objęte i opłacone 
w danej transzy. 
Cena emisyjna akcji serii E będzie ustalona na podstawie reko-
mendacji Oferującego, przy uwzględnieniu wyników procesu 
budowy księgi popytu i zostanie opublikowana przed rozpoczę-
ciem zapisów. Będzie się ona mieścić w przedziale od 25,00 zł 
do 30,00 zł. Zamiarem Emitenta jest notowanie Praw do Akcji 
serii E na Giełdzie Papierów Wartościowych niezwłocznie po 
spełnieniu wszystkich wymogów prawnych. Spółka przewiduje, 
że wprowadzenie PDA w/w walorów do obrotu nastąpi w listo-
padzie 2007r.
Zapisy na akcje w ramach oferty publicznej w Transzy Inwesto-
rów Indywidualnych będą przyjmowane za pomocą systemu 
„eZapisy” Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., a także 
w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania za-
pisów na akcje dostępne są w opublikowanym prospekcie emi-
syjnym oraz na stronie internetowej www.dmcp.com.pl. 

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Strategia rozwoju spółki zakłada umocnienie pozycji w obszarze 
usług projektowych i generalnej realizacji inwestycji, poprzez 
dotarcie do tych segmentów rynku, na których do tej pory spółka 
nie była aktywna (np. budownictwo drogowo-mostowe). Zamia-
rem spółki jest rozbudowa zaplecza wykonawczego, zarówno 
w zakresie prac projektowych, jak również rozwój działalności 
budowlanej. Bipromet S.A. dostrzega także szansę zwiększenia 
przychodów w oparciu o realizację projektów z zakresu ochrony 
środowiska, szczególnie w kontekście konieczności sprostania 
przez wiele sektorów gospodarki restrykcyjnym przepisom Unii 
Europejskiej w tym zakresie. Strategia rozwoju zakłada także 
zdynamizowanie współpracy z kluczowymi odbiorcami firmy 
(KGHM Polska Miedź, Arcelor Mittal) w oparciu o utrzymującą się 
dobrą koniunkturę w przemyśle stalowym i przemyśle metali 
nieżelaznych. 
Perspektywy rozwoju branży budownictwa przemysłowego 
i ogólnego w Polsce są dobre. W roku 2006 w naszym kraju 
zanotowano wysoką dynamikę wzrostu produkcji budowlanej, 
sięgającą kilkunastu procent. Korzystna koniunktura gospodar-
cza, zwiększanie poziomu wydatków inwestycyjnych, znaczący 
przyrost PKB, to przesłanki uzasadniające utrzymanie wysokiego 
tempa wzrostu tego sektora w najbliższych latach. Realizowane 
przez przemysł metali nieżelaznych programy modernizacyjne 
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i inwestycyjne w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych i do-
stępu do nowych złóż wpływają bezpośrednio na zwiększenie 
potencjału rynku budownictwa przemysłowego. Szansę na dal-
szy dynamiczny rozwój firmy daje także dobra koniunktura panu-
jąca na rynku stalowym, uwarunkowana ogólnoświatową ten-
dencją wzrostu gospodarczego. Korzystnie kształtują się także 
perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, 
gdzie popyt nadal przewyższa podaż.     

CZYNNIKI POZYCJONUJĄCE BIPROMET S.A.

 wieloletnie doświadczenie, zarówno w zakresie usług projekto-
wych, jak i usług generalnego wykonawstwa, 

 zaplecze projektowe - kadra inżynierska oraz najnowsze tech-
nologie IT, zarchiwizowana od 57 lat dokumentacja wielu hut 
i zakładów przemysłowych,

 pozycja eksperta w dziedzinie generalnego wykonawstwa 
inwestycji w przemyśle metali nieżelaznych oraz ochrony śro-
dowiska, 

 przewaga konkurencyjna polegająca na wykorzystaniu efektu 
synergii Design & Build - możliwość czerpania korzyści z kom-
pleksowego charakteru oferty usług, 

 baza stałych, lojalnych klientów: Arcelor Mittal, US Steel, KGHM 
Polska Miedź, zakłady grupy Impexmetal, huty stali, cemen-
townie, energetyka,

 działalność zgodna z certyfikatem zarządzania jakością ISO 
9000:2001, 

 wdrażana strategia rozwoju oparta na dywersyfikacji ryzyka 
i wzmocnieniu marki, 

 przewidywany wzrost zapotrzebowania w sektorach usług 
świadczonych przez spółkę.

Przychody Grupy Kapitałowej 
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TERMINARZ OFERTY PUBLICZNEJ

3 października 2007r.  
 publikacja prospektu emisyjnego 

11 – 15 października 2007r.
 proces budowania „księgi popytu”

15 października 2007r.
 publikacja ceny emisji akcji

16 października 2007r.
 rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w Transzy Inwe-
storów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonal-
nych 

19 października 2007r. 
 zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w Transzy Inwe-
storów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonal-
nych

  
23 października 2007r.

 przydział akcji 

23 października 2007r.
 zamknięcie publicznej oferty 

listopad 2007r. 
 debiut PDA na Giełdzie Papierów Wartościowych 
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Struktura akcjonariatu po ofercie publicznej 
(w przypadku objęcia w ofercie publicznej 
wszystkich akcji serii E i zbyciu wszystkich akcji przez 
Wprowadzającego) procentowy udział w kapitale/
procentowy udział w liczbie głosów

Capital Partners S.A.  56,30%

nowi akcjonariusze  24,69%

Avallon MBO S.A.  9,64%

management 9,37

Wszystkie informacje na temat Emitenta i jego Oferty Publicznej zawarte są w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 3 października 
2007r., dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.bipromet.pl oraz www.dmcp.com.pl.

Struktura akcjonariatu przed ofertą publiczną 
procentowy udział w kapitale/procentowy udział 
w liczbie głosów 

Capital Partners S.A.  64,48%

Avallon MBO S.A.  22,07%

management 10,72%

pozostali akcjonariusze  2,73%


