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5 zakładów
Przetwarzania odpadów

178,5 mln PLN
Przychody w 2020
(+37% wzrostu r/r)

>500 tys. ton
Zdolności przetwórczych

(wykorzystanie mocy w 2020 r.: ok. 50%)

+90% 
Zgody na przetwarzanie 

większości odpadów

103,1 mln PLN
EBITDA w 2020

(57,8% rentowności)

+230 pracowników
Zatrudnienie w Grupie

Mo-BRUK jest liderem branży przetwarzania odpadów, posiada nowoczesne zakłady i unikalną technologię
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Do 100% zysku
Wypłacanego w formie 

dywidendy



Opis działalności 
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Historia Grupy Mo-BRUK to 35 lat nieustannego rozwoju, poszerzania kompetencji i budowy pozycji rynkowej
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1985

1997

2007

2008

Lider na polskim 
rynku
przetwarzania 
odpadów 
przemysłowych

- rekordowe wyniki 
i kontrakty
- zakończone 
sukcesem re-IPO
- sprzedaż zakładu 
w Zabrzu

2010

2011

2012

2014

2016

Debiut na rynku 
NewConnect

Utworzenie Centrum 
Badawczo-Rozwojowego

Rozpoczęcie 
notowań na 

głównym 
rynku GPW

2002      

2004      

Rozpoczęcie działalności 
odpadowej –

uruchomienie 1 
instalacji w Niecwi

Budowa kolejnego zakładu 
– produkcja RDF w Karsach

Zakup
składowiska
odpadów 
przemysłowych 
w Wałbrzychu

Uzyskanie dla technologii
zestalania i stabilizacji 
odpadów ochrony 
patentowej –
uruchomienie zakładu 
w Skarbimierzu

Uruchamienie
w Wałbrzychu

zakładu recyklingu
odpadów

Podwyższenie 
kapitału 

i objęcie akcji 
przez fundusz 

Value FIZ

Nabycie 
Raf-Ekologia 

w Jedliczu – 1 
spalarnia

Uruchomienie
nowego zakładu
odzysku metali
w Zabrzu
oraz spalarni
w Karsach

2020

Rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 
przez Józefa 
Mokrzyckiego 

(wyroby z lastriko)

2013

Uruchomienie 
Zakładu Odzysku 

Mułów 
Węglowych w 
Wałbrzychu 



Mo-BRUK opiera swoją działalność na trzech zdywersyfikowanych segmentach
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Mo-BRUK działa w 3 uzupełniających się obszarach gospodarki odpadami, ze szczególną specjalizacją w odzysku odpadów
Działalność operacyjna Spółki obejmuje także 3 segmenty biznesowe spoza branży gospodarki odpadami
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3

1

Produkcja RDF

Spalanie odpadów przemysłowych i medycznych

Zestalanie i stabilizacja odpadów

Produkcja paliwa alternatywnego z przesortowanych odpadów 
komunalnych oraz przemysłowych, używanego głównie przez 
cementownie, recykling metali, składowanie odpadów

Spalanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych

Stabilizacja i zestalanie odpadów nieorganicznych niebezpiecznych i 
innych niż niebezpieczne, których końcowym produktem jest granulat 
cementowy

4 Pozostała działalność
 Odzysk mułów węglowych
 Budowa dróg i nawierzchni betonowych*
 Sprzedaż paliw płynnych na własnych stacjach paliw

* Działalność wygaszana

Kluczowe działalności Działalności dodatkowe

Spalanie odpadów 
przemysłowych i 

medycznych

Zestalanie i stabilizacja 
odpadów

Produkcja RDF

Pozostała działalność

2

3

1

4



Zakłady Spółki zlokalizowane są w południowej Polsce, blisko zakładów generujących duży wolumen odpadów 
przemysłowych

Karsy

• Spalarnia odpadów 
przemysłowych

• Funkcjonuje od 2014 r.
• Zakład produkcji RDF
• Funkcjonuje od 2008 r. 

modernizacje w 2013-14

Przetwarzanie:
225 tys. t

Jedlicze

• Spalarnia odpadów 
medycznych 
i niebezpiecznych

• Funkcjonuje od 1997 r. 
(zakupiona przez Grupę 
w 2008 r.)

Przetwarzanie:
10 tys. t

Przetwarzanie:
100 tys. t

Niecew
• Zakład zestalania 

i stabilizacji odpadów
• Funkcjonuje od 1997 r.
• Centrum badań

i laboratorium
• Inwestycja zakończona 

w 2011 r.

** liczone wg wolumenu, na które opiewają pozwolenia, a nie wg 
rzeczywistych zdolności technicznych

Sieć nowoczesnych zakładów przetwórczych, dzięki którym Mo-BRUK może efektywnie odpowiadać na rosnące potrzeby rynku
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* Ilość wnioskowana (pozwolenie w 1Q 2022); ilość aktualna 70 000 t

Skarbimierz

• Zakład zestalania 
i stabilizacji 
odpadów 
nieorganicznych

• Oddany do użytku 
w 2014r.

Wałbrzych

• Zakład produkcji 
RDF

• Funkcjonuje od 
2004r., modernizacja 
w 2013r.

Przetwarzanie:
60 tys. t

Przetwarzanie:
1400 tys. t*

Stabilizacja…….………….…………...…57,5%

Spalanie………….……….…………….…46,3%

Produkcja RDF……………….….……24,1%

Wykorzystane moce przerobowe**
w 2020

 Zagospodarowanie ok. 90% odpadów
wskazanych w katalogu wszystkich odpadów

 Zrealizowany program inwestycyjny o
łącznych nakładach ok. 200 mln zł

 Własne Centrum B+R

 Unikatowa technologia w zakresie
zestalania odpadów - zakłady Spółki to
jedyne obiekty w CEE mające technologię do
przerobu niemal każdego rodzaju odpadu
niebezpiecznego na granulat cementowy

 5 patentów oraz 4 zgłoszenia wynalazków
do ochrony patentowej



Procesy technologiczne pozwalają na produkcję bezodpadową
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ODPADY NIEORGANICZNEODPADY NIEORGANICZNE ODPADY PALNEODPADY PALNE ODPADY MEDYCZNEODPADY MEDYCZNE

• Żużle i popioły ze spalania odpadów
• Odpady galwaniczne
• Zanieczyszczony gruz
• Gleba zawierająca metale ciężkie i 

pochodne ropy naftowej
• Kwasy

• Do 2019 roku: odpady inne niż 
niebezpieczne

• Palne frakcje odpadów 
komunalnych

• Tworzywa sztuczne
• Gumy
• Tekstylia
• Drewno
• Odpady z demontażu samochodów

• Palne frakcje odpadów 
komunalnych

• Tworzywa sztuczne
• Gumy
• Tekstylia
• Drewno
• Odpady z demontażu samochodów

• Odpady medyczne i weterynaryjne
• Odczynniki laboratoryjne i 

analityczne
• Leki

Granulat cementowy
Stosowany w budownictwie drogowym, 
jako sztuczny materiał rekultywacji lub 
jako podsadzka do rekultywacji 
pogórniczych terenów

Zestalone lub ustabilizowane odpady
Takie, które mogą być dalej składowane

Paliwo alternatywne
Sprzedawane cementowniom

Ciepło
Wykorzystywane do suszenia RDF

Energia elektryczna (potencjał)
Sprzedawana do sieci 
elektroenergetycznej

Para technologiczna
Sprzedawana do rafinerii

NiecewNiecew

SkarbimierzSkarbimierz

WałbrzychWałbrzych WałbrzychWałbrzych

KarsyKarsy KarsyKarsy

JedliczeJedlicze

Zestalanie i stabilizacja Storage Produkcja RDF Spalanie

Składowisko jest zamknięte. Obecnie 
trwają prace rekultywacją terenu 

Składowanie

NiecewNiecew

SkarbimierzSkarbimierz

WałbrzychWałbrzych



Segmenty działalności ze zdywersyfikowaną bazą dostawców…
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Udział segmentów w przychodach i wolumenach w 2020

38,0%

33,9%

19,2%

8,9% Spalanie

Zestalanie i stabilizacja

Produkcja RDF

Pozostałe

Przychody Wolumeny

Spalanie

Główni 
dostawcy

 Publiczne i prywatne ośrodki opieki zdrowotnej
 Producenci leków
 Rafinerie
 Firmy zbierające odpady
 Zakłady produkujące farby

Zestalanie i stabilizacja

 Spalarnie śmieci, chemiczne oczyszczalnie ścieków
 Ciepłownie i elektrownie.
 Odlewnie
 Firmy chemiczne i produkcyjne
 Cementownie
 Fabryki części samochodowych

Produkcja RDF

 Spółki zajmujące się recyklingiem
 Spółki zbiórki odpadów komun.
 RIPOKi
 Firmy produkcyjne wytwarzające odpady 

przemysłowe
 Złomowiska pojazdów
 Firmy przetwarzające sprzęt elektryczny i 

elektroniczny

Główni 
odbiorcy/ 
Produkty

 Rafineria (para techniczna)
 Własny użytek – suszenie RDF
 Produkcja en. elektrycznej – opcja

 Firmy zajmujące się budową dróg
 Firmy zajmujące się rekultywacją
 Kopalnie węgla
 Firmy zajmujące się handlem kruszywami

 Cementownie
 Elektrownie (potencjalnie)
 PEC (potencjalnie)

Segment zestalania
i stabilizacji oraz 
produkcja granulatu 
cementowego to 
obecnie najbardziej 
dochodowa część 
biznesu Mo-BRUK

8%

64%

28%
Spalanie

Zestalanie i
stabilizacja

Produkcja RDF



…i dynamicznie rosnącymi cenami z widocznymi perspektywami dalszych wzrostów do poziomów osiąganych w 
państwach Europy Zachodniej

10

Cena za przyjęcie odpadów (PLN/t)

 Bezprecedensowa dynamika
cen w segmentach spalania
odpadów i produkcji RDF na
przestrzeni ostatnich kilku lat
za sprawą wzrostu opłaty
marszałkowskiej i bardziej
efektywnych działań władz
prowadzących do znacznego
ograniczenia szarej strefy
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Źródło: Komisja Europejska, 2019



Potencjał wzrostu rynku i przewagi konkurencyjne Mo-BRUK
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Działalność Mo-BRUK jest ważnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym
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 Klienci Mo-BRUK, z wykorzystaniem usług Spółki, tworzą gospodarkę o obiegu
zamkniętym – wpisując się w koncepcję najbardziej efektywnego korzystania
z zasobów naturalnych i ograniczenia wpływu gospodarki na środowisko

55%
2025

60%
2030

65%
2035

100%

Plan działań UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym 2018
Udział odpadów podlegających odzyskowi - cel (%)

Surowce
Produkcja

Przetwarzanie 
odpadów
Recycling

Dystrybucja

Konsumpcja

Zbiórka 
odpadów 

Gospodarka 
o obiegu 

zamkniętym

Odsetek odpadów komunalnych podlegających odzyskowi w 2018
Polska vs Niemcy (%)

67%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niemcy

Polska

100%



Rozwój biznesu z uwzględnieniem aspektów ESG

 Istotny popyt na akcje Mo-BRUK podczas zrealizowanej w końcówce ubiegłego 
roku transakcji re-IPO zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze 
odpowiedzialnego inwestowania typu ESG.

 Ubiegły rok był przełomowy biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu Mo-BRUK-u. 
Przeprowadzona oferta publiczna, przyjęta przez inwestorów z bardzo dużym 
entuzjazmem, zaowocowała wzrostem płynności akcji. Spółka cieszy się aktualnie 
bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym zagranicznych, którzy szukają 
podmiotów budujących gospodarkę obiegu zamkniętego, mających wysokie 
standardy ESG w swoim DNA.

 Mo-BRUK, mają na uwadze powyższe aspekty, zakłada wprowadzenie 
raportowania w standardzie ESG. Spółka zamierza pracować nad zrównoważonym 
rozwojem swojego biznesu w obszarze ładu korporacyjnego, zasad etycznych, 
odpowiedzialności wobec społeczności lokalnych i ochrony środowiska oraz 
jakości świadczonych produktów i usług.
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Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych oraz palnych frakcji z odpadów komunalnych zapewnia Mo-BRUK 
potencjał wzrostu na wiele lat 

1414

 Rynek odpadów przemysłowych (około 115 mln ton) – 2 mln ton odpadów rocznie możliwych do zagospodarowania przez Mo-BRUK, przy czym wielkość ta nie obejmuje tzw. „szarej 
strefy”, w tym bomb ekologicznych

 Rynek odpadów komunalnych (około 12 mln ton) – wybrane frakcje odpadów komunalnych możliwe do przetworzenia przez Mo-BRUK (selektywne podejście), a część odpadów 
przetworzonych przez spalarnie komunalne możliwa do wykorzystania w procesie zestalania i stabilizacji (około 0,5 mln ton) 

 Rynek odpadów niebezpiecznych – 2 mln ton

125,5 124,6
113,5

131,0
113,8 115,3

12,2 12,2
12,0

10,9

12,0 12,5

2000 2005 2010 2015 2017 2018

Odpady inne niż komunalne Odpady komunalne

Źródło: GUS

Produkcja odpadów w Polsce
w latach 2000-2018 (mln t)

Struktura odpadów przemysłowych w Polsce 
w 2018 (%)

100%

Odpady kopalniane 55%

Mieszanki z odprowadzania odpadów paleniskowych 9%

Żużle z procesów wytapiania 3%

Gleba i ziemia 3%

Osady z klarowania wody 2%

Mieszaniny z odsiarczania gazów lotnych 2%

Popioły lotne z węgla 2%

Pozostałe 24%

Źródło: GUS

 Łączny wolumen 
odpadów 
przemysłowych 
na poziomie 
około 115 mln 
ton, przy czym 
znakomitą 
większość 
stanowią odpady 
kopalniane i 
pochodne, które 
są składowane 
(nie są 
przetwarzane).

Perspektywy rynku dla Mo-BRUK
(roczne możliwości do zagospodarowania)

2 mln ton
(obecnie)

450 tys. ton
(z bomb 

ekologicznych)

250 tys. ton
(z nowych 
spalarni)

170 tys. ton
(z podkładów 
kolejowych)

2,87 mln ton
(w kolejnych 

10 latach)



Mo-BRUK jest beneficjentem regulacji unijnych dot. gospodarek o obiegu zamkniętym wymuszających na 
państwach przetwarzanie odpadów, a nie składowanie oraz ma perspektywy wzrostu w związku z wciąż rosnącym 
rynkiem odpadów
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11% 8%
23%

42% 50% 59%

74% 76%
28%

53% 57% 51%
31%

24% 17% 8%

5%
47% 46% 42% 48%

67%

34% 35% 36%
11% 16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EU 28 Szwecja Finlandia Dania Niemcy Polska Czechy Słowacja Rumunia Cypr

Recykling i
kompostowanie

Produkcja energii z
odpadów

Składowanie

Brak danych

 Ograniczenie składowania odpadów i wdrożenie gospodarki o 
obiegu zamkniętym jako kluczowe trendy w polityce gospodarki 
odpadami UE

 Zgodnie z unijnym prawodawstwem dot. odpadów rosnące 
ponowne wykorzystanie i recykling odpadów komunalnych: do 
2025 r. - 55%; do 2030 r. - 60%; do 2035 roku - 65%

 Odpady nadające się do recyklingu lub w inny sposób nadające 
się do odzysku, zwłaszcza odpady komunalne, nie będą mogły 
być składowane po 2030 r.

 Wzrost PKB napędzający ilość odpadów do przetworzenia
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Źródło: Confederation of Waste to Energy Plant

Źródło: Eurostat

Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wybranych państwach UE (2018 r.)

Ilość odpadów (kg/per capita) w krajach europejskich (2018 r.)



Istotne możliwości wzrostu we wszystkich segmentach działalności

Rosnąca liczba spalarni komunalnych w
Polsce (9 działających i 7 w budowie)
dająca na rynek 0,5 mln ton rocznie

70 spalarni komunalnych w Niemczech

Rosnące zainteresowanie spalaniem
odpadów przez przedsiębiorstwa
energetyki cieplnej

Potencjał rozwoju rynku związany
z importem odpadów

Bomby ekologiczne - 4,5 mln ton do
usunięcia

Niewystarczające moce przerobowe w
spalarniach odpadów niebezpiecznych
w stosunku do potrzeb rynku
krajowego

Wzrost świadomości ekologicznej
przedsiębiorstw (wytwórców
odpadów) i gotowość do ponoszenia
wyższych kosztów zagospodarowania
odpadów w zamian za lepszą jakość
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Spalanie odpadów medycznych i niebezpiecznych Zestalanie i stabilizacja odpadów

>12 mln ton odpadów komunalnych do
zagospodarowania rocznie
1,7 mln ton podkładów kolejowych do
recyklingu
Wysoka opłata marszałkowska za
składowanie odpadów

Potencjał eksportowy (Ukraina, Niemcy
i inne)

Potencjał przyszłej współpracy z
elektrowniami i elektrociepłowniami

Paliwa alternatywne (RDF)



Segment spalania
Zagospodarowanie bomb ekologicznych oraz ograniczanie szarej strefy wpłynie na dynamiczny rozwój Spółki
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Wytwarzanie odpadów w Polsce jest nierównomierne przestrzennie - największa ilość odpadów wytwarzana jest przede wszystkim w województwach 
południowych oraz zachodnich

 Utylizacja nielegalnie składowanych odpadów będzie kosztować 15 mld 
zł i zajmie prawie 10 lat

 Szacowany wolumen nielegalnie składowanych odpadów to ponad 4,5 
miliona ton

 Działania rządu koncentrujące się na usunięciu tzw. bomb 
ekologicznych są szansą dla Mo-BRUK na zdobycie nowych 
kontraktów w ciągu najbliższych kilku lat

 Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 400 mln zł - dofinansowanie usunięcia porzuconych odpadów

 Spółka jest gotowa do przetworzenia 5 tysięcy ton bomb rocznie przy 
rentowności na najwyższym poziomie

Liczba zidentyfikowanych bomb ekologicznych 
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Źródło: Spółka

ponad 5 tys. ton/rocznie
Gotowość Mo-BRUK do przetworzenia odpadów

Z bomb ekologicznych

17,4 tys. ton / rocznie
Odpadów przetwarzanych przez Mo-BRUK

W segmencie spalania w 2020



Segment zestalania i stabilizacji
Działające i planowane spalarnie komunalne będą napędzać linię biznesową 
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Szczecin
Wydajność roczna:

150 000 t/r

Zabrze
Wydajność roczna:

250 000 t/r

Kraków
Wydajność roczna:

220 000 t/r

Bydgoszcz
Wydajność roczna:

180 000 t/r

Białystok
Wydajność roczna:

120 000 t/r

Warszawa
Wydajność roczna:

40 000 t/r

Rzeszów
Wydajność roczna:

100 000t/r

Konin
Wydajność roczna:

94 000t/r

planowane

istniejące

Poznań
Wydajność roczna:

210 000 t/r

 W Polsce działa 9 
nowoczesnych spalarni 
odpadów komunalnych o 
łącznej mocy 1,35 mln ton 
rocznie

 W planach budowa 7 spalarni o 
łącznej mocy około 0,85 mln 
ton rocznie

 25% mocy wytwórczych 
instalacji (produkt uboczny 
spalania) stanowi potencjalny 
strumień odpadów dla 
segmentu zestalania Mo-BRUK

550 tys. ton/rocznie
Potencjalny strumień odpadów

Ze spalarni odpadów komunalnych 
(istniejących i planowanych)

144,0 ton / rocznie
Odpadów przetwarzanych 

przez Mo-BRUK
W segmencie stabilizacji i 

zestalania w 2020



Segment paliw alternatywnych (RDF)
Recykling podkładów kolejowych oraz zagospodarowanie RDF w elektrowniach i PECach składają się na zakładane 
kierunki rozwoju Spółki

19

Planowane programy inwestycyjne w 
sektorze kolejowym

Struktura wiekowa podkładów kolejowych (2017)

 Ok 25% podkładów, tj. 21 mln sztuk, jest już po okresie żywotności, a zakładając wagę podkładu równą 80 kg
przekłada się to na 1,7 mln ton podkładów

 Zakładając przetwarzanie roczne na poziomie 50 tys. ton, branża posiada perspektywę rozwoju na ponad 30 lat

Źródło: Problemy kolejnictwa, Zeszyt 181 (grudzień 2018)

Recykling podkładów kolejowych Potencjał elektrowni oraz PECów

 Około 90% wytworzonego RDF wykorzystywane w
przemyśle cementowym (10 cementowni), który
zużywa około 1,5 mln ton RDF rocznie.

 Prace nad wykorzystaniem RDF w elektrowniach oraz
elektrociepłowniach w trakcie realizacji – pierwsze
wdrożenia na rynku polskim (np. Fortum).

 Zużycie węgla w elektrowniach oraz
elektrociepłowniach na poziomie około 35 mln ton
rocznie, co przy założeniu substytucji na poziomie
10-20% przez RDF, daje rynek o wielkości 3,5 – 7,0
mln ton rocznie.

100 mld PLN
planowane w ramach

Krajowego Programu Kolejowego (KPK) 
oraz

programów towarzyszących

50 tys. ton/rocznie
Gotowość Mo-BRUK do przetworzenia odpadów

Z podkładów kolejowych

62,8 ton / rocznie
Odpadów przetwarzanych przez Mo-BRUK

W segmencie RDF w 2020
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Bariery wejścia sprawiają, że na polskim rynku brak jest podmiotów o podobnej skali działania i porównywalnym 
stopniu dywersyfikacji działalności 
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Suez Polska
2

Novago / Everbright International

3

Remondis / Remondis Medison
1

Sarpi Dąbrowa Górnicza4

Spalarnie odpadów Producenci paliw 
alternatywnych

Odbiorcy odpadów 
nieorganicznych

2
1

1

1

1

5

2

3

3

3

3

1

4

6

6

6

9

7

8

EkoPaliwa
5

Eneris / Proeco
6

Zakład Unieszkodliw. Odpadów

7

Port Service

8

Podziemne składowiska –
kopalnie soli w Niemczech

9

 Rynek gospodarki odpadami 
charakteryzuje się dużym 
rozdrobnieniem

 Działa na nim kilka dużych 
koncernów oraz małe lub 
bardzo małe 
przedsiębiorstwa 
specjalizujące się w 
wybranych segmentach 
tego rynku

 Mo-Bruk posiada 15-25% 
udział w rynku w Polsce

 Długi okres inwestycyjny, 
brak know-how i dalsze 
wymagania formalne 
skutecznie ograniczają 
pojawianie się nowych 
podmiotów

 Mo-Bruk na tle konkurencji 
wyróżnia się skalą 
działalności, 
kompleksowością
oferowanych usług i 
produktów oraz 
korzystaniem z 
najnowocześniejszych 
technologii utylizacji 
odpadów

Bariery wejścia

 Sprzeciwy społeczne dot. 
nowo budowanych 
zakładów - Mo-BRUK 
posiada rentę w postaci już 
wybudowanych zakładów

 Długi proces pozyskiwania 
pozwoleń na wybudowanie 
zakładu – Mo-BRUK 
posiada wymagane 
pozwolenia oraz w 
przypadku pozyskiwania 
kolejnych  posiada 
niezbędną wiedzę, jak taki 
proces wygląda

 Wymagania dot. 
doświadczenia przy 
pozyskiwaniu kontraktów 
lub udziału w przetargach 
– Mo-BRUK jest 
podmiotem pierwszego 
wyboru w branży, w której 
działa, w Polsce



Plany rozwoju
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Strategia Mo-BRUK to połączenie zrównoważonego ale ponadprzeciętnego rozwoju z dystrybucją zysków

 Zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów w oparciu o istniejący park maszynowy w każdym segmencie
działalności – wolne moce produkcyjne po realizacji programu inwestycyjnego o wartości 200m zł

 Umocnienie pozycji lidera na rynku przetwarzania odpadów przemysłowych w Polsce w drodze akwizycji
 Wykorzystanie potencjału eksportowego paliw RDF

 Polityka dywidendowa zakładająca wypłatę do 100% zysku netto przy utrzymaniu zadłużenia na poziomie max.
2,5x EBITDA (w 2020 roku wypłacono 48,3m zł, co daje 13,76 zł na akcję)

 Pomnażanie wartości majątku akcjonariuszy poprzez działania związane z ochroną środowiska
Misja oraz cele 
Grupy

Rozwój 
organiczny i 
akwizycje

Cele finansowe i 
organizacyjne



Umocnienie pozycji lidera na rynku przetwarzania odpadów w Polsce w drodze akwizycji
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 Obecnie Mo-BRUK jest zaangażowany w dwa procesy, które mogą być
sfinalizowane w najbliższym czasie

 Kluczowe warunki brzegowe w prowadzonych procesach są następujące:
• Lokalizacja: północna Polska (województwa Pomorskie, Kujawsko-

Pomorskie, Wielkopolskie)
• Specjalizacja:

- zakłady działające w segmentach identycznych z Mo-BRUK, w tym
głównie w obszarze stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz
spalania odpadów niebezpiecznych i medycznych (dywersyfikacja
geograficzna)

- zakłady w nowych segmentach (dywersyfikacja segmentowa)
• Skala działania:

- Przychody: 15 – 50 mln PLN
- EBITDA: PLN 5 – 15 mln PLN

 Spółka zakłada, że ewentualne akwizycje zostaną sfinansowane z bieżących
przepływów pieniężnych lub długiem bankowym

- Lokalizacja zakładów Mo-BRUK

- Obszary zainteresowania Mo-BRUK



Spółka konsekwentnie stara pozyskać się kontrahentów zagranicznych
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Status kontraktów zagranicznych
Kontrakty realizowane (import odpadów do produkcji paliwa alternatywnego) lub 
w trakcie procesu notyfikacji (eksport paliwa alternatywnego)

Kontrakty w trakcie negocjacji (import odpadów do zestalania)

Kraj Przedmiot obrotu Eksport / Import

Niemcy Paliwo alternatywne z podkładów kolejowych Eksport

Ukraina Paliwa alternatywne Eksport

Litwa Odpady do produkcji paliw alternatywnych Import

Włochy Odpady do zestalania Import

Grecja Odpady do zestalania Import

Niemcy Odpady do zestalania Import

Słowenia Odpady do zestalania Import

Kontrakty realizowane lub w trakcie procesu notyfikacji (import odpadów do 
zestalania)

• Współpraca w zakresie gospodarki odpadami (tj. import odpadów) dotyczy 
kontrahentów z takich państw jak: Niemcy, Włochy, Litwa, Grecja

• Mo-BRUK nie wyklucza dalszego rozwoju zagranicznego, szczególnie na obszarze 
Europy Środkowo-Wschodniej

• Mo-BRUK nawiązał kontakty handlowe z wieloma krajami w Europie, w tym m.in. z 
firmami z Włoch, Niemiec, Litwy, Grecji, Serbii, Słowenii, Wielkiej Brytanii

• Spółka dostrzega potencjał rozwoju rynku zbytu paliw alternatywnych w jego 
eksporcie m.in. na Ukrainę; w tym celu pod koniec 2019 roku Mo-BRUK złożył do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o zgodę na transgraniczne 
przemieszczanie odpadów w postaci paliw alternatywnych; aktualnie wniosek ten 
procedowany jest przez ukraińskie Ministerstwo Ekologii

• Mo-BRUK jest jednym z pierwszych podmiotów w Polsce ubiegających się o 
eksport paliw alternatywnych

• Wartość udziału przychodów od kontrahentów zagranicznych za 2020 rok wyniosła 
1,0%. Spodziewany jest wzrost udziału sprzedaży zagranicznej w przyszłości



Dane finansowe za 2020 
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Kluczowe, wybrane wydarzenia 2020
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• Kontrakt o wartości 18,1 mln zł na zagospodarowanie 
podkładów kolejowych od PKP Polskie Linie Kolejowe

• Sprzedaż za 12 mln zł zakładu w Zabrzu (aktywa 
niecorowe; wartość zakładu w księgach to ok. 9 mln zł 
– zysk na sprzedaży)

• Kontrakt na zagospodarowanie odpadów nielegalnie 
zgromadzonych w Gorlicach o wartości do 48,9 mln zł

• Przeprowadzona z sukcesem transakcja re-IPO, która 
zaowocowała dywersyfikacją struktury akcjonariatu i 
wzrostem płynności akcji na GPW - istotny popyt na 
akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze 
odpowiedzialnego inwestowania typu ESG, stopa 
redukcji zapisów wyniosła 56,6 proc.



Mo-BRUK realizuje potencjał zbudowany poprzez intensywny program inwestycyjny oraz wykorzystuje 
ograniczenie działania szarej strefy

27

Przychody (mln PLN)

Zysk netto (mln PLN) i marża zysku netto (%)

EBITDA (mln PLN) i marża EBITDA (%)

- % zmiana r/r

+x%
+41.3%

+37,0%

+40,9%

 Dynamiczny wzrost przychodów efektem:
• wzrostu wolumenu przyjmowanych do przetworzenia odpadów 

w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych
• dynamicznego wzrostu cen za przyjmowane odpady we wszystkich segmentach działalności

 Wysoka oraz rosnąca rentowność prowadzonej działalności skutkiem:
• istotnego wzrostu cen rynkowych za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przy 

równoczesnym zachowaniu reżimu w zakresie kosztów działalności Spółki
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Brak zadłużenia daje potencjał do realizacji zamierzeń strategicznych, w tym przede wszystkim akwizycji
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Dług netto w latach 2017-20
(mln PLN)

 Solidne przepływy pieniężne i wysoki współczynnik 
konwersji gotówki do EBITDA pozwalający na regularne 
wypłaty dywidendy i oportunistyczną realizację 
transakcji M&A

 Od 2018 roku Mo-BRUK wypłacił dywidendę 
w wysokości 58 mln PLN oraz dokonał skupu akcji o 
łącznej wartości 9,5 mln zł

 Rekomendacja zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z 
jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2020 roku 
zostanie przedstawiona w najbliższych tygodniach

Wypłaty dywidendy oraz skupy akcji od 2018
(mln PLN)

CFO, EBITDA i konwersja gotówki do EBITDA w okresie 
2017-20 (mln PLN)

 Zdrowa struktura finansowania – brak
zadłużenia netto
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Spółka znakomicie wykorzystuje warunki rynkowe i podwoiła skalę przychodów na przestrzeni ostatnich trzech lat, 
a perspektywy wzrostu nadal są prawie nieograniczone
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Struktura przychodów Struktura wolumenów

Przychody (w mln zł) Wolumeny przetworzonych odpadów (w tys. ton)

41,2%

40,9%

37,0%

30,8 26,5 23,4 17,4

55,3
119,9

162,8
144

80,9

89,4

78,8

62,8

0

50

100

150

200

250

300

2017 2018 2019 2020

Spalanie Zestalanie i stabilizacja RDF

18% 11% 9% 8%

33% 51% 61% 64%

48% 38% 30% 28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020
Spalanie Zestalanie i stabilizacja RDF



Wyszczególnienie w mln PLN 2017 2018 2019 2020

Koszty działalności operacyjnej razem 54,9 66,1 79,2 83,9

Zmiana stanu produktów 0,1 0,1 0,0 0,0

Amortyzacja 6,1 5,9 6,1 5,9

Zużycie surowców i materiałów 9,0 10,8 11,5 12,0

Usługi obce 14,4 19,9 28,5 33,6

Koszt świadczeń pracowniczych 13,7 15,2 18,6 20,2

Podatki i opłaty 1,7 2,4 1,3 1,4

Pozostałe koszty 1,3 0,9 0,9 0,8

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów

8,6 11,0 12,2 10,1

Pozostałe koszty operacyjne 0,7 1,3 1,6 0,8

Koszty finansowe 2,0 1,3 0,9 0,4

Jednym z elementów sukcesu Mo-BRUK jest ścisła dyscyplina kosztowa
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Koszty w układzie rodzajowym (mln PLN)

 Malejący udział kosztów z działalności operacyjnej w przychodach ze sprzedaży ogółem. W 2020 r. udział ten wyniósł 47%
 Wzrost kosztów w latach 2017-2020 wynikał wprost ze wzrostu wolumenu sprzedaży. Dotyczył on przede wszystkim usług obcych, zużycia materiałów i energii - obejmujący głównie

koszty surowców w segmencie Zestalanie i Stabilizacja oraz Spalania Odpadów - oraz energii elektrycznej, kosztu świadczeń pracowniczych - wynikający ze wzrostu zatrudnienia
oraz wzrostu średniego kosztu wynagrodzenia oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów.

 Wzrost skali prowadzonej działalności zwiększający efekt dźwigni operacyjnej

Udział kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży ogółem (%)
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Przesłanki inwestycyjne
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Mo-BRUK jest bardzo atrakcyjną propozycją dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na branżę gospodarki 
odpadami, wpisującą się w globalny trend circular economy

32

Lider na rynku przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji komunalnych
Unikalna ekspozycja inwestycyjna na model „gospodarki o obiegu zamkniętym”

Nowoczesne instalacje i unikalne technologie
5 nowoczesnych zakładów zapewniających zagospodarowanie 90% odpadów wskazanych w katalogu odpadów Ministerstwa Środowiska

Istotny potencjał do dalszego wzrostu przychodów bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych
Zrealizowany program inwestycyjny o wartości około 200m PLN, przy obecnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych na poziomie około 60% oraz 
znikomych planowanych nakładach odtworzeniowych (2 mln PLN rocznie), motorem wzrostu wyników finansowych

Dynamiczny wzrost wyników finansowych i generowanej gotówki umożliwiają atrakcyjną politykę dywidendową
Celem polityki dywidendowej jest wypłata do 100% osiągniętego zysku netto w każdym roku działalności

Potencjalna ekspansja oraz dywersyfikacja geograficzna
Oportunistyczne akwizycje – głównie na obszarze północnej Polski 

Kompetentna Kadra Zarządzająca z wieloletnim doświadczeniem w branży oraz zainteresowana wzrostem wartości Spółki  
Kadra Zarządzająca z sukcesami realizująca przyjętą strategię rozwoju

Sprzyjające otoczenie zewnętrzne wspierane regulacjami
Regulacje krajowe i unijne zmierzające do zaostrzenia norm środowiskowych i zwiększania przetwarzania odpadów



Dziękujemy za uwagę
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Zastrzeżenia prawne
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Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Mo-BRUK S.A. („Mo-BRUK”) z siedzibą w miejscowości Niecew 68, Korzenna 33-322, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357598, posiadającej numer REGON: 120652729 oraz numer NIP: 7343294252. Kapitał 
zakładowy wynosi 35.728.850,00 zł, w całości wpłacony.

Mo-BRUK nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej Mo-BRUK („Grupa Mo-BRUK”), zostały ustalone na podstawie 
szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. 
Ani Mo-BRUK, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Mo-BRUK, doradcy Mo-BRUK, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną 
spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Mo-BRUK nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane 
zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności
przyrzeczenia Mo-BRUK dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę Mo-BRUK ani określonego poziomu wyceny Grupy Mo-BRUK w przyszłości.

Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. Mo-BRUK nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po 
dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 
poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Mo-BRUK ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Mo-BRUK, ani też oferty 
publicznej papierów wartościowych Mo-BRUK w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z 
ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).

Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Mo-BRUK i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. 
Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi 
rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej.

Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk
związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wszelka odpowiedzialność Mo-BRUK, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu Mo-BRUK, doradców Mo-BRUK, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych 
osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy 
dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).


