Wrocław, 22 września 2015 r.

Geotrans dywersyfikuje działalność

Geotrans

rozszerzył

zakres

działalności.

Oprócz

zagospodarowania

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów powstałych po
procesie spalania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, wrocławska
spółka będzie świadczyła również kompleksową obsługę w zakresie
gospodarki odpadowej dla przemysłu m.in.: fabryk, zakładów produkcyjnych i
centrów handlowych. Dywersyfikacja działalności będzie miała wpływ na
wyniki w 2016 r.

Zgodnie z zapowiedziami sprzed debiutu, Spółka konsekwentnie realizuje
strategię zakładającą dywersyfikację i wzrost skali biznesu. Po udanym wejściu
na rynek zagospodarowania tzw. UPS-ów (Uboczne Produkty Spalania),
Geotrans

chce

zaistnieć

w

kolejnym

segmencie

związanym

z

zagospodarowaniem odpadów. – Podjęliśmy decyzję o rozbudowie oferty i
stworzeniu działu zajmującego się kompleksową gospodarką odpadami i
surowcami przemysłowymi. Przyśpieszenie działań w tym zakresie to efekt
sukcesu w obszarze UPS-ów., gdzie w ciągu sześciu miesięcy osiągnęliśmy próg
rentowności - mówi Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.
Dzięki podpisanej umowie na zagospodarowanie UPS-ów z PGNiG Termika,
wrocławska firma rozszerzyła zasięg terytorialny działalności o województwo
mazowieckie. To już 11 województwo na terenie którego Geotrans świadczy

usługi. Do 2017 roku spółka planuje rozszerzyć działalność również na
województwo zachodniopomorskie.

O spółce:
Geotrans specjalizuje się w zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych. Od 2009 roku działa na rynku gospodarki odpadami. Swoją działalność
koncentruje na zagospodarowaniu odpadów poprocesowych oraz rekultywacji terenów
zdegradowanych. Od 2015 roku prężnie działa na rynku śląskim i opolskim rekultywując
składowiska odpadów m.in. w Chróścinie i Rudzie Śląskiej. Wśród podpisanych przez Spółkę
kontraktów znajdują się umowy m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji we Wrocławiu oraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w
Sosnowcu. Do końca 2014 roku spółka obsłużyła ok. 45 oczyszczalni ścieków w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym w ramach zleceń jednorazowych jak również
nowych oraz przedłużonych o kolejne lata kontraktów. W 2014 roku przy przychodach ze
sprzedaży na poziomie 5,2 mln zł, Geotrans wypracował niecałe 1,1 mln zł zysku netto. W
pierwszym półroczu 2015 r. wyniki te wyniosły analogicznie 3,1 mln zł i 0,93 mln zł. decyzji
Geotrans będzie świadczył także kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadowej
m.in.: fabryk, zakładów produkcyjnych i centrów handlowych. Spółka liczy, że rok 2016
przyniesie istotny wzrost finansowy w tym obszarze.
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