Informacja dla mediów

Warszawa, 1 sierpnia 2008 r.

PA CONEX ZOSTAŁA GENERALNYM WYKONAWCĄ URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH DLA
INWESTYCJI PKN ORLEN „BUDOWA INSTALACJI CLAUS II”
PA CONEX, spółka z Grupy Kapitałowej POL-AQUA otrzymała od Orlen Projekt zlecenie
obejmujące wykonanie aparatów ciśnieniowych: separatorów, reaktorów oraz wymienników na
potrzeby instalacji Claus II, realizowanej dla PKN Orlen. Instalacja ta pozwala na odzysk siarki w
siarkowodoru.
Ze względu na duży zakres prac zadanie inwestycyjnie będzie realizowane w zakładzie konstrukcji
stalowych w Płocku oraz będącym na ukończeniu zakładzie w Gostyninie k/Płocka.
Wartość zamówienia na aparaty wynosi 13,25 mln zł netto. To największy kontrakt w historii PA
CONEX.
Planowany termin zakończenia zadania jest planowany na I kwartał 2009 r.
Marek Stefański, Prezes Zarządu oraz dominujący akcjonariusz P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
powiedział: „Zlecenie dla PA Conex pokazuję siłę naszej Grupy Kapitałowej. Jesteśmy w stanie
zrealizować bardzo szeroki wachlarz robót inżynieryjnych. Cieszy również, że to największy w
historii kontrakt PA Conex. Wkrótce pozostałe spółki z Grupy również będą informowały o
intratnych zleceniach, potwierdzając skuteczność naszej polityki akwizycyjnej i strategii budowy
jednej z największych grup inżynieryjnych w Polsce”.

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 - 2008. 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
VECTRA S.A.
Spółka od 1991 r. zajmuje się generalnym wykonawstwem budownictwa ogólnego, przemysłowego i mieszkaniowego. Siedziba spółki
znajduje się w Płocku. VECTRA posiada własny park maszynowy oraz zaplecze techniczne do realizacji zadań. Prowadzi działalność na
terenie takich miast jak: Radom, Płock, Ciechanów, Sierpc, Ciechocinek, Warszawa i Katowice. Firma posiada Certyfikaty Systemu
Zarządu Jakości o spełnianiu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz AQAP 2110:2003 wydane przez Zakład Systemów Jakości i
Zarządzania. Spółka zatrudnia ponad 800 osób, w tym kadrę techniczną o wysokich kwalifikacjach.

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.

TECO Sp. z o.o.
Podstawowym przedmiotem działalności TECO jest diagnostyka i naprawy bezwykopowe kanałów sanitarnych i deszczowych,
wodociągów i studni głębinowych, rurociągów przemysłowych, gazociągów i naftociągów.

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:
- uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania i remontów urządzeń ciśnieniowych nr UC-18-33-W/1-99, UC-1833-N/1-99,
- certyfikat jakości prac spawalniczych za zgodność z DIN EN 729-3 wydany przez TÜV nr 01 729-2 PL-05 0473,
- certyfikat jakości prac spawalniczych zgodnie z EN ISO 3834-3 wydany przez TÜV,
- certyfikat zaświadczający, że firma została dopuszczona do produkcji i kontroli według przepisów AD 2000-Merkblatt HP 0 wydany
przez TÜV,
- świadectwo kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów – Nr 24/787/II/2006 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach za zgodność z normą PN-M69009.
Obecnie firma wdraża system zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001.
VECTRA S.A.
Spółka od 1991 r. zajmuje się generalnym wykonawstwem budownictwa ogólnego, przemysłowego i mieszkaniowego. Siedziba spółki
znajduje się w Płocku.
VECTRA posiada własny park maszynowy oraz zaplecze techniczne do realizacji zadań. Prowadzi działalność na terenie takich miast
jak: Radom, Płock, Ciechanów, Sierpc, Ciechocinek, Warszawa i Katowice.
Firma posiada Certyfikaty Systemu Zarządu Jakości o spełnianiu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz AQAP 2110:2003 wydane
przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
Spółka zatrudnia ponad 800 osób, w tym kadrę techniczną o wysokich kwalifikacjach.

PA WYROBY BETONOWE Sp. z o.o.
Działalność PA Wyroby Betonowe obejmuje:
- produkcję płyt stropowych FILIGRAN,
- produkcję okrągłych zbiorników z kablobetonu,
- produkcję płyt kanałowych typu Żerań i belek nadprożowych, betonu towarowego, elementów klatek schodowych, prefabrykatów
indywidualnych, płyt drogowych i wyrobów zbrojarskich.
Dodatkowo spółka zajmuje się również sprzedażą kruszywa budowlanego i stali zbrojeniowej, a także świadczy usługi w zakresie
ważenia pojazdów, doradztwa budowlanego i nadzoru inwestorskiego.
Siedziba spółki znajduje się w Elblągu.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego WPBK Sp. z o.o.
Spółka powstała w 1961 r. Jej siedziba znajduje się w Opolu.
Przedmiotem działalności spółki są:
a) usługi budowlane z zakresu inżynierii sanitarnej: kanalizacje ściekowe, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
ścieków i inne budowle inżynieryjne
b) usługi sprzętowe i transportowe
c) produkcja prefabrykatów żelbetonowych i betonowych
d) budowa obiektów inżynieryjnych:
- przepompowni ścieków,
- oczyszczalni ścieków,
- stacji uzdatniania wody,
- kolektorów kanalizacyjnych i wodociągowych,
- sieci i przyłączy wodociągowych,
- sieci i przyłączy kanalizacji deszczowych i sanitarnych,
- sieci kanalizacji teletechnicznych,
- kanalizacji kablowych do sieci telekomunikacyjnej,
- podczyszczalni wód deszczowych i separatorów,
- robót ziemnych przy budowach kubaturowych,
- wykonywanie przecisków i przewiertów,
- wykonywanie ścianek szczelnych
e) budownictwo drogowe:
- drogi i autostrady,
- wymiana gruntów pod obiekty drogowe i mostowe,
- nasypy drogowe i podbudowy,
- przepusty i przejazdy drogowe,
- parkingi, chodniki i pobocza,
- drogi dojazdowe i place o nawierzchni wszelkich typów
f) uzbrajanie terenu:
- magistrale wodociągowe,
- sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej i przemysłowej
- sieci ciepłownicze.
g) budownictwo komunalne
- cmentarze,
- budowa nowych oraz rekultywacja starych wysypisk śmieci
h) wykonywanie robót ziemnych w pełnym zakresie
i) wykonywanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych pod przyszłe obiekty kubaturowe i liniowe
j) sporządzanie kompletnych dokumentacji projektowych związanych z infrastrukturą podziemną i robotami drogowymi.
Dodatkowo oprócz działalności podstawowej w zakresie realizacji budownictwa inżynieryjnego i drogowego spółka prowadzi działalność
również w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i transportowego w przypadkach, gdy jego wykorzystanie nie jest niezbędne w toku
działalności podstawowej. Ten poboczny rodzaj działalności pozwala poprawić ogólną efektywność wykorzystania posiadanych aktywów
trwałych, a także produkcję wyrobów betonowych: drogowych i kanalizacyjnych (studnie typu BS).

BS-WPBK - Opole Sp. z o.o.
Spółkę „BS-WPBK - Opole” Sp. z o.o. powołano w celu produkcji nowej generacji kompletnych studni betonowych z betonu B45.
Siedziba spółki znajduje się w Opolu. BS-WPBK - Opole jest spółką zależną Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego WPBK.

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.

POL-AQUA WOSTOK Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności POL-AQUA WOSTOK jest m.in. świadczenie usług w zakresie wydobycia nafty i gazu oraz budownictwa
inżynieryjnego i ogólnego. Siedziba spółki znajduje się w Moskwie. Spółka została powołana w 2007r. Powołanie spółki wiąże się z
realizacją strategii rozwoju P.R.I. "POL-AQUA" S.A., która zakłada m.in. rozwój Grupy Kapitałowej na terenie Rosji.

Placidus Investments Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Placidus Investments będzie szeroko pojęta działalność związana z produkcją i montażem ekranów
dźwiękochłonnych na potrzeby budownictwa drogowo-mostowego. W ramach tej działalności planowane jest m.in. wykorzystanie
mocy produkcyjnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej POL-AQUA, w szczególności nowopowstającego zakładu
konstrukcji stalowych w Gostyninie k/Płocka, realizowanego przez PA Conex Sp. z o.o.

P.R.I. „POL-AQUA" Spółka Akcyjna Development Spółka Komandytowa
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna Development Spółka Komandytowa została utworzona w grudniu
2007 roku.
Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko pojęta działalność inwestycyjna związana z nabywaniem atrakcyjnych nieruchomości
gruntowych. Spółka planuje a w dalszej perspektywie rozpocząć działalność budowlano-deweloperską.

WENEDA Sp. z o.o.
Przedmiotem działania istniejącej od 1 stycznia 2005 r. spółki są usługi hotelowe i gastronomiczne. Spółka prowadzi funkcjonujący od
1994 r. położony w centrum Opola 3-gwiazdkowy Hotel "Weneda", dysponujący 50 miejscami noclegowymi. Przy hotelu działa
Restauracja "Weneda", świadcząca również usługi cateringowe. Spółka organizuje zjazdy, narady, sympozja i przyjęcia, szkolenia i
konferencje oraz okolicznościowe bankiety.
***
Więcej informacji o firmie na stronie www.pol-aqua.com.pl
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