Warszawa, 3 marca 2008 r.

POL-AQUA wybuduje budynki biurowe w Krakowie
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. podpisał dwa
porozumienia kontraktowe z KBP- 5 Sp. z o.o. i KPB- 6 Sp. z o.o. na wykonanie robót
budowlanych Budynków Biurowych – Kraków Business Park 800 oraz Kraków Business
Park 1000 przy ul. Krakowskiej w Zabierzowie.
Łączne wynagrodzenie wskazane w obu porozumieniach wynosi 128 100 000 zł netto.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych budynków biurowych, w tym: wykonanie wszelkich
prac przygotowawczych, niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót
budowlanych, które mają być zgodne z otrzymanym pozwoleniem na budowę; wykonanie odwodnienia
placu budowy; wykonanie wszelkich niezbędnych robót polegających na usunięciu lub zabezpieczeniu
istniejącej zieleni; wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych, kubaturowych i liniowych
związanych ze wznoszeniem obiektu; jego wykończeniem i zasilaniem w zewnętrzne media; wykonanie
wszelkich robót zabezpieczających; przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności celem
zabezpieczenia obsługi obiektu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi; zorganizowaniu,
prowadzeniu, nadzorowaniu i zabezpieczeniu robót; przeprowadzeniu wszelkich prac i czynności
realizacyjnych w taki sposób ażeby umożliwić zamawiającemu uzyskanie od stosownych władz
pozwolenia na użytkowanie wzniesionego obiektu.
Termin zakończenia robót został ustalony na 28 lutego 2009r.

***
Informacje dotyczące P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL–AQUA Spółka Akcyjna powstało w 1990 r. w Kutnie. Pod koniec 1990 r., ze
względu na duże zapotrzebowanie i zainteresowanie usługami spółki, powołany został oddział w Warszawie. W ciągu
kilku lat oddział warszawski zdominował działalność firmy, co spowodowało, że wiosną 1995 r. podjęto decyzję o
przeniesieniu siedziby firmy do Piaseczna koło Warszawy. Od października 1997 r. POL-AQUA jest spółką akcyjną. Od
lipca 2007 roku Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.
POL-AQUA jest jedną z wiodących firm inżynieryjno-budowlanych w Polsce. Firma świadczy usługi w zakresie
budownictwa inżynieryjnego, drogowego, ogólnego, ekologicznego i budowy rurociągów (ropociągi i gazociągi).
Realizuje także kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli
mieszkaniowych i centrów logistycznych.
POL-AQUA oferuje również realizację projektów w zakresie prac budowlanych i inżynieryjnych, związanych z tworzeniem
infrastruktury terenów pod budownictwo i rozbudowy istniejącej infrastruktury miast i gmin (m.in. sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, telekomunikacyjne). Firma realizuje inwestycje w sposób kompleksowy, pełniąc
funkcję zarówno generalnego wykonawcy, jak i podwykonawcy. Spółka posiada szerokie kompetencje oraz
doświadczenie w zakresie wykonywania inwestycji i prac eksploatacyjno – remontowych także w branży paliwowej i
gazownictwie.
POL-AQUA posiada jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, a jednostki sprzętowo-transportowe
posiadane przez firmę wyprodukowano w większości latach 2005 - 2007. Od 2002 r. firma z powodzeniem uczestniczy
w programach pomocowych UE.
Firma uczestniczyła m.in. w realizacji następujących inwestycji:


III nitka Rurociągu „Przyjaźń”



Zagłębienie Wisłostrady w tunel drogowy - Warszawa



Kompleks handlowo – usługowy „ZŁOTE TARASY” - Warszawa



Budowa zbiorników magazynowych paliw dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Emilianowie



Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II i budowa kolektora Bobrek w Sosnowcu



Miasteczko Wilanów - Warszawa



Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Tychach



Fort Mokotów - Warszawa



Zespół Zabudowy Wielofunkcyjnej Fort Mokotów - Warszawa



Tłocznia Gazu Ziemnego w Ciechanowie - Lekowo



Trasa Siekierkowska - Warszawa



Obiekt handlowo – usługowy GALERIA MOKOTÓW - Warszawa



C.H. „ARKADIA”- Warszawa



C.H. IKEA - Warszawa Targówek

Informacje o spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej POL-AQUA

KAMPOL Sp. z o.o.
Spółka została zawiązana w połowie 2006 r. w celu realizacji inwestycji w zakresie nabycia złóż materiałów i surowców
budowlanych takich jak kruszywa, złoża piasku, żwiru i stworzenie niezbędnej infrastruktury do ich eksploatacji, a także
produkcji elementów foremnych z kamienia (kostka, krawężniki, płyty okładzinowe). W tym celu KAMPOL nabył
nieruchomość niezabudowaną zlokalizowaną w Strzegomiu o powierzchni 18 hektarów. Ponadto Kampol nabył
nieruchomość w okolicach Pławniowic ze złożami marmuru i dolomitu o powierzchni 2,75 ha.
Siedziba spółki znajduje się w Opolu.
Podstawowym profilem działalności firmy jest:

- wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy,
- wydobywanie łupków,
- wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu,
- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa.
W chwili obecnej spółka posiada koncesję na badania oraz jest w trakcie prac związanych z pozyskaniem koncesji na
eksploatację złóż.

MOSTOSTAL POMORZE S.A.
Mostostal Pomorze S. A. powstała (przed 26 lipca 2005 r. - MG Pomorze S.A.) została utworzona 1 stycznia 1999 roku z
oddziału WZB-1 Mostostalu Gdańsk S.A. Specjalizuje się w realizacji zadań dla przemysłu petrochemicznego,
przetwórstwa ropy naftowej, a także w wykonawstwie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla różnych obszarów
przemysłu i budownictwa.
Zakres działalności obejmuje następujące obszary:
- przemysł petrochemiczno-rafineryjny, sektor paliwowy, energetyka i budownictwo przemysłowe (kompleksowe prace
inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe w branży mechanicznej i konstrukcyjno-budowlanej oraz realizacja obiektów w
systemie Generalnego Wykonawstwa),
- prace na rzecz przemysłu stoczniowego oraz portów morskich (wykonawstwo konstrukcji oraz montaż suwnic i dźwigów,
zarówno nabrzeżowych jak i okrętowych),
- realizacje na rynek ‘offshore’ – sektor skandynawski (prefabrykacja, montaż, zabezpieczenie antykorozyjne i załadunek
na jednostki pływające wielkogabarytowych konstrukcji platform wiertniczych).
W ostatnim okresie wykonała wiele złożonych zadań dla takich klientów jak: Rafineria Gdańska S.A., PERN „Przyjaźń”
S.A., Naftobazy S.A., PETROBALTIC, Konecranes, Bladt Industries AS, FLS-Miljo AS, Maritime Hydraulics, czy Leirvik
Module Technology AS.
Mostostal Pomorze ma w swoim dorobku tak znaczące inwestycje jak budowa Rafinerii Gdańskiej czy budowa bazy
manipulacyjnej i zbiorników magazynowych w Porcie Północnym. Szczególnie ważny dla firmy był udział w rozbudowie
Rafinerii Gdańskiej w charakterze generalnego wykonawcy robót mechanicznych „Instalacji Hydrokrakingu”, pod
nadzorem amerykańskiej firmy Fluor Daniel BV.
Spółka wykonuje także konstrukcje okrętowe jak np. dźwigi okrętowe, ładowarki statków, suwnice bramowe oraz
wielkogabarytowe konstrukcje na rynek offshore, takie jak np. pokłady wiertniczych platform morskich.
W 2003 r. Spółka przejęła znaczną część załogi Zakładu Konstrukcji Stalowych realizującą kontrakty offshore w ramach
Mostostalu Gdańsk SA (kierownicy projektów, biuro techniczne, inspektorzy kontroli jakości). Spółka posiada warsztaty
produkcyjne, sprzęt spawalniczy i inne środki produkcji.
Mostostal Pomorze posiada wdrożony system PN-EN ISO 9001, PN-EN 729-2 i PN-N 18001 oraz certyfikaty, świadectwa
i specjalistyczne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego niezbędne do realizacji wysokospecjalistycznych działań.

PA CONEX Sp. z o. o.
PA CONEX powstała w 1966 r. Siedziba spółki znajduje się w Płocku. Podstawowym profilem działalności firmy jest:
- wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych,
- produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
- prace budowlane oraz remonty obiektów i urządzeń przemysłowych
Ponadto w zakres działalności spółki dodatkowo wchodzą:
• kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,
• obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych,
• wykonywanie usług i robót w zakresie budownictwa ogólnego i inżynierii budowlanej,
• sprzedaż maszyn i urządzeń przemysłowych,
• działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
• sprzedaż towarów różnego rodzaju,
• sprzedaż artykułów metalowych,
• wykonywanie usług i robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.
PA CONEX zatrudnia ponad 200 wykwalifikowanych pracowników. Zdolność produkcyjne spółki to kilkaset ton konstrukcji
stalowych miesięcznie.
Spółka posiada następujące certyfikaty i uprawnienia:
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