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Wrocław, 14 czerwca 2016 r.

Geotrans przejmuje Kompanię Elektryczną i skokowo zwiększa skalę
działalności
Geotrans S.A, podmiot zajmujący się zagospodarowywaniem osadów ściekowych w branży
ochrony środowiska, podpisał umowę nabycia 51 proc. udziałów w inżynieryjnej spółce
Kompania Elektryczna. Transakcja o wartości 2,91 mln zł otwiera przed Geotransem
możliwość zbudowania kompleksowego zakresu usług, zwłaszcza dla podmiotów z sektora
wodno-kanalizacyjnego i energetycznego.
Wrocławska Kompania Elektryczna oferuje usługi projektowe oraz dostarcza zintegrowane rozwiązania
z zakresu elektryki, teletechniki oraz automatyki. W portfolio Spółki jest szereg realizacji w oparciu
o generalne wykonawstwo. Firma jest obecna na rynku od 2011 roku i funkcjonuje w 10
województwach. Transakcja o wartości 2.905.500,00 zł sfinansowana została kredytem bankowym
w wysokości 2.179.125,00 zł oraz środkami własnymi Spółki rzędu 726.375,00 zł.
– Z sukcesem zakończyliśmy rozmowy nt. nabycia pakietu większościowego Kompanii Elektrycznej. To
krok milowy w rozwoju Geotrans S.A., który umożliwia nam rozpoczęcie działalności
w perspektywicznym sektorze robót budowlano-montażowych, szczególnie dla firm z bliskiej nam
branży wodno-kanalizacyjnej. Transakcja pozwoli na wygenerowanie dodatkowych synergii
w ramach pracy z obecnymi klientami, ale i stworzy szansę na rozmowy z nowymi podmiotami
– powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.
Oprócz przejęcia Kompanii Elektrycznej, intencją Zarządu Geotrans jest dokonanie w 2016 roku nabycia
znaczącej części firmy Apanet S.A. W kwietniu tego roku Spółka podpisała wstępny dokument - term
sheet - dotyczący nabycia pakietu akcji (30,00-39,23 proc.) Spółki, obecnej w sektorze ochrony
środowiska na rynku cleantech. Apanet specjalizuje się w opracowywaniu systemów sterowania
i kontroli zużycia mediów.
–Chcemy rozwijać się dwutorowo – poprzez akwizycje, ale co oczywiste – także organicznie. W tym,
podstawowym obszarze wzrost skali biznesu jest wysoki i zgodny z naszymi oczekiwaniami.
Konsekwentnie wygrywamy kolejne przetargi na odbiór komunalnych osadów ściekowych, ubocznych
produktów spalania i rekultywację terenów – dodał Przemysław Weremczuk.
W ostatnich miesiącach Geotrans pozyskał kontrakty w Cieszynie, Katowicach i Wrocławiu
(zagospodarowanie osadów ściekowych) i Krotoszycach (rekultywacja terenów zdegradowanych).
Kolejne kontrakty powodują sukcesywną poprawę wyników finansowych, których dynamika w
I kwartale 2016 roku przekroczyła 300 proc. (r/r). Przychody ze sprzedaży wyniosły 5,2 mln zł, z kolei
zysk EBITDA to 1,3 mln zł (rentowność rzędu 25 proc.), a zysk netto - 1 mln zł (rentowność 19,9 proc.).
Dobra sytuacja finansowa pozwala Spółce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacją Zarządu

na Zgromadzeniu Akcjonariuszy planowanym 30 czerwca - będzie przeznaczenie 1 mln zł na dywidendę
(spośród 1,76 mln zł zysku netto za 2015 rok).

O Spółce
Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje
zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw
wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz
spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.
Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk
odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Geotrans prowadzi działalność na terenie Polski Południowo-Zachodniej. Spółka powstała w 2007 roku, a
od sierpnia 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.
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