
 

 

 

List Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. do Akcjonariuszy 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

Szanowni Inwestorzy, 

 

Oddajemy w Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Mo-

BRUK SA za rok 2012. Znaczącym ubiegłorocznym wydarzeniem 

był debiut Spółki na głównym parkiecie Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. W dniu 25 kwietnia 2012 roku 

przeniesiono z NewConnect na rynek główny 356 018 akcji serii C. 

Wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku, to realizacja 

obietnic składanych inwestorom podczas wejścia na NewConnect 

w 2010 roku. Mo-BRUK konsekwentnie realizuje plan określony 

prospektem emisyjnym. Wszystkie znaczące inwestycje objęte są 

dotacjami pochodzącymi ze środków Unii Eurpejskiej. Łączne 

nakłady inwestycyjne poniesione od czasu emisji obligacji do 

końca 2012 roku przekroczyły kwotę 88 mln zł. Rok 2012 to intensywny okres inwestowania w 

Spółce. Stała rozbudowa infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i badawczej sprzyja postrzeganiu 

firmy jako lidera i prekursora w branży przetwarzania odpadów.  

 

W Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach wybudowano kolejną linię do produkcji  

i suszenia paliw alternatywnych, spalarnię odpadów przemysłowych oraz magazyny surowca  

i gotowego produktu. Warto podkreślić, że inwestycja ta jest objęta dotacją ze środków Unii 

Europejskiej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 31,1 mln zł, czyli w 60% 

nakładów kwalifikowanych. Dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii produkowane przez  

Mo-BRUK S.A. paliwo alternatywne będzie posiadało wartość energetyczną wyższą o blisko  

3000 kJ/kg w stosunku do tradycyjnych paliw alternatywnych wytwarzanych z wysegregowanych 

odpadów komunalnych, co ma szczególne znaczenie dla konkurencyjności tego produktu na rynku 

paliw. Odpady są przetwarzane na paliwo alternatywne i wykorzystywane w celach energetycznych 

przez cementownie, produkcja ta zdecydowanie ogranicza ilość odpadów składowanych na 

składowiskach co doskonale wpisuje się w realizację przepisów UE w tym zakresie. Odzysk wszelkich, 

nadających się do tego celu odpadów jest zadaniem niezwykle ważnym z punktu widzenia ochrony 

środowiska.  

W roku 2012 przygotowano Zakład Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu do rozpoczęcia 

produkcji wiosną 2013 roku. W zakładzie tym wzbogacane będą muły węglowe wydobyte z osadnika 

należącego do Spółki.  

W 2012 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę  

o dofinansowanie wdrożenia projektu pn. "Nowe w skali świata mechanicznie trymowane  

i teksturowane nawierzchnie betonowe“. Wysokość nakładów inwestycyjnych w ramach projektu 

wyniesie 11,6 mln zł, a wartość dotacji 5,8 mln zł. W ramach tego projektu planujemy zakup sprzętu, 

który pozwoli na oferowanie szerokiego zakresu budowy nawierzchni betonowych w szczególności na 

autostradach, drogach ekspresowych oraz lotniskach.   

 



Przyjęta i omówiona powyżej strategia rozwoju jest widoczna w wynikach Spółki. W 2012 roku Grupa 

Mo-BRUK SA zanotowała 46,7 mln zł przychodów, oraz zysk netto na poziomie 3,00 mln zł, 

poprawiając tym samym wynik netto o ponad 0,6 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2011 oznacza 

wzrost zysku netto o ponad  20 %. 

 

Firmy z branży odpadowej, do której zalicza się Mo-BRUK S.A. stoją przed szansą dynamicznego 

wzrostu. Obecnie zdecydowana większość odpadów wytwarzanych w Polsce deponowana jest na 

składowiskach. Przepisy UE obligują nasz kraj do ograniczenia składowania odpadów  

i zdecydowanego zwiększenia ich przetwarzania w celu odzyskania surowców wtórnych, produktów 

lub energii z odpadów. W ocenie Zarządu, branża odpadowa w najbliższych 15 latach należeć będzie 

do najsilniej rozwijających się gałęzi gospodarki. 

 

Zarząd Spółki jest przekonany, że realizowane obecnie i planowane inwestycje w innowacyjne 

technologie przetwarzania odpadów przyczynią się do znaczącego wzrostu wartości Mo-BRUK S.A. 

 

Bardzo dziękuję wszystkim Akcjonariuszom i Inwestorom, którzy obdarzyli nas zaufaniem w 2012 

roku. 

 

 

 

Józef Mokrzycki 

Prezes Zarządu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzenna-Niecew, 18 marca 2013 r. 


