
147,5 mln zł

wypracowanych przychodów
ze sprzedaży (LTM)

71,6 mln zł

zysku EBITDA (LTM)

48,3 mln zł

dywidendy wypłaconej
w 2020 r., co daje 13,76 zł na akcję

200 mln zł

przeznaczonych na inwestycje
w ostatniej dekadzie

Mo-BRUK jest liderem 
polskiej branży 
przetwarzania odpadów 
przemysłowych, 
niebezpiecznych oraz 
wybranych frakcji odpadów 
komunalnych, a także 
największą, notowaną na 
GPW spółką z branży 
przetwarzania odpadów, 
wpisującą się w globalny 
trend budowy gospodarki 
obiegu zamkniętego 
„circular economy”.

O NAS KLUCZOWE LICZBY

Mo-BRUK dysponuje siecią dobrze doinwestowanych zakładów 
przetwórczych w południowej Polsce, charakteryzujących się zapasem 
mocy pozwalającym na dalszy dynamiczny rozwój.

Zakłady utylizujące odpady, należące do Mo-BRUK-u są dostosowane 
do najnowszych norm unijnych, jak i krajowych.

Spółka jest gotowa infrastrukturalnie i operacyjnie na spodziewany 
wzrost liczby klientów, m.in. za sprawą rosnących wymogów, 
dotyczących gospodarki odpadowej.

Działalność Mo-BRUK-u koncentruje się na południowej Polsce, gdzie 
powstaje relatywnie najwięcej odpadów do zagospodarowania. Firma 
dostrzega potrzebę ekspansji i dywersyfikacji geograficznej. Za 
wyjątkowo atrakcyjną uważa północną Polskę.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
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KORZYŚCI Z GOSPODARKI
OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
Kreujemy korzyści dla grupy, jej akcjonariuszy, środowiska oraz 
klientów, którzy korzystając z usług Mo-BRUK-u włączają się
w budowę gospodarki obiegu zamkniętego.



DYNAMICZNY WZROST BIZNESU

KIERUNKI ROZWOJU

dalsza ekspansja w kraju (północ Polski)

wzrost potencjału B+R

wykorzystanie paliw alternatywnych z odpadów
w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju, 
przy zachowaniu reżimu kosztowego pozwala 
spółce systematycznie zwiększać skalę 
działania oraz wypracowywać ponadprzeciętną 
rentowność.

Gotówka netto na koniec 1H 2020.

Spółka w 2020 r. wypłaciła rekordową 
dywidendę w łącznej kwocie 48,3 mln zł - 
wypłata dwukrotna: najpierw w marcu, potem 
w czerwcu, co daje 13,76 zł na walor.
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ROSNĄCY RYNEK

Odpady (przemysłowe + komunalne) 
wytworzone w poszczególnych 
województwach w 2018 r.

źródło: GUS

Obowiązujące i planowane 
do wdrożenia regulacje 
prawne w Polsce, nakładające 
na samorządy obowiązek 
ograniczenia składowania 
odpadów komunalnych oraz 
wprowadzana w przepisach 
prawa odpowiedzialność 
wytwórców za odpady, aż do 
momentu ich finalnego 
przetworzenia, sprawiają, że
w perspektywie najbliższych 
kilku lat powinien nastąpić 
dalszy istotny wzrost popytu 
na usługi recyklingowe 
Mo-BRUK-u. Spółka 
pozytywnie ocenia zmiany 
zachodzące na rynku 
odpadów komunalnych i 
dostrzega w nich szansę na 
umocnienie pozycji.

Do 2030 r. Polska musi 
osiągnąć poziom 60 proc. 
odpadów poddanych 
recyklingowi
i kompostowaniu oraz do
10 proc. ograniczyć 
składowanie odpadów. 
Aktualnie wskaźniki te dla 
Polski wynoszą odpowiednio 
34 proc. i 42 proc. 

Wysoki potencjał wzrostu przychodów
z tytułu przyjęcia odpadów 
przemysłowych

Potencjalna ekspansja oraz 
dywersyfikacja geograficzna

Kompetentna kadra zarządzająca
z wieloletnim doświadczeniem w branży

Atrakcyjna polityka dywidendowa
(wypłata od 50% do 100% zysku netto
w każdym roku działalności)

TEZY INWESTYCYJNE
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Lider na perspektywicznym rynku 
przetwarzania odpadów 
przemysłowych

Nowoczesne instalacje i unikalne 
technologie

Sprzyjające otoczenie zewnętrzne 
wspierane regulacjami

Dynamiczny wzrost wyników 
finansowych i generowanej gotówki

plan eksportu paliwa alternatywnego do Niemiec i na Ukrainę

likwidacja odpadów nieprawidłowo zagospodarowanych 
zdeponowanych w nielegalnych magazynach
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40 proc. wolnych mocy do wykorzystania 


