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GIEŁDOWA GRUPA KAPITAŁOWA

Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu
Krzysztof Kwiatkowski

100% udziałów

Kapitał zakładowy:
15.746.000,00 zł

Prezes Zarządu
Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Zarządu
Marek Mrówczyński

Wiceprezes Zarządu
Adam Andrzejewski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Kowalczyk

Sp. z o.o.

100% akcji

Wiceprezes Zarządu
Bożena Poznańska

Kapitał zakładowy:
76.870.000,00 zł

Kapitał zakładowy:
22.400.000,00 zł

49,99% udziałów
Prezes Zarządu
Michał Franc

Kapitał zakładowy:
4.000.000,00 zł
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ENERGO-UTECH
•

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S. A. zostało założone 17
października 1996 roku w celu świadczenia usług leasingowych i innych usług finansowych głównie
dla sektora elektroenergetycznego. Założycielami firmy były:
– Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.
– Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o. o.
– Bank Energetyki S. A.

•

We wrześniu 1998 roku podjęto decyzję o zmianie formy prawnej ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.

•

Do kwietnia 2015 r. właścicielami spółki były:
- PGE EO S.A.*
50%
- PU UTECH Sp. z o.o.
50%

•

Obecnie struktura właścicielska przedstawia się następująco:

SPÓŁKA AKCYJNA
100%
*PGE EO S.A. w ramach rozliczenia otrzymało 9,89% akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
www.enut.pl
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ENERGO-UTECH - PRODUKTY
PODSTAWOWE PRODUKTY FINANSOWE ENERGETYCZNEGO TOWARZYSTWA
FINANSOWO-LEASINGOWEGO ENERGO-UTECH S.A.

inwestycyjny
restrukturyzacyjny
Leasing

Inne usługi finansowe

ENERGO UTECH S.A. jest jedną z nielicznych
spółek
leasingowych,
która
podejmuje
finansowanie
budowy środka trwałego w
okresie inwestycji, a następnie leasinguje
wybudowany środek trwały.

finansowy

- leasing maszyn i urządzeo
- leasing taboru kolejowego
- leasing nieruchomości

operacyjny

- środki trwałe o krótkim okresie amortyzacji

- faktoring
- dzierżawa/najem długoterminowy
- skup wierzytelności
- inwestycje kapitałowe
- restrukturyzacja
- doradztwo

www.enut.pl
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ENERGO UTECH - WARTOŚD ZAWARTYCH UMÓW (w tys zł)
Wartość zawartych umów latach 1997 - VI 2015
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leasing operacyjny

Kapitał pracujący z tytułu zawartych umów na 30 czerwca 2015 r. wyniósł 354,19 mln zł.

Od początku swojej działalności ETF-L ENERGO UTECH S.A. oddał w leasing środki trwałe o wartości ponad 2,3 miliarda
złotych, głównie w sektorze energetycznym.
www.enut.pl
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NAJWIĘKSI KLIENCI I TRANSAKCJE

Sp. z o.o.

AGROMEX DEVELOPMENT 2
NIERUCHOMOŚD - GALERIA HANDLOWA W LESZNIE

180 mln zł

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN Sp. z o.o. – GRUPA EC BĘDZIN
INSTALACJA ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA; MODERNIZACJA CHŁODNI

130 mln zł

ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY S.A. – GRUPA TAURON
TURBOZESPÓŁ ELEKTROENERGETYCZNY

130 mln zł

ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. – GRUPA PGE
TURBOZESPÓŁ ELEKTROENERGETYCZNY

117 mln zł

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN
ZESPÓŁ URZĄDZEO ELEKTROENERGETYCZNYCH

107 mln zł

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" S.A – GRUPA RWE
TURBOZESPÓŁ ELEKTROENERGETYCZNY

66 mln zł

EXATEL S.A – GRUPA PGE
ZESPÓŁ URZĄDZEO ELEKTROENERGETYCZNYCH

39 mln zł

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ S.A. - GRUPA PGE
TURBOZESPÓŁ ELEKTROENERGETYCZNY

32 mln zł

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. – GRUPA TAURON
ZESPÓŁ URZĄDZEO ELEKTROENERGETYCZNYCH

18 mln zł

www.enut.pl
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SPRZEDAŻ – FAKTORING (w tys zł)
FAKTORING WARTOŚD WYKUPIONYCH FAKTUR
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Od roku 2011 ENERGO UTECH wykupił łącznie w usłudze faktoringu faktury o łącznej wartości 1,19 miliarda złotych.
Wartośd wykupionych faktur na 30 czerwca 2015 r. wyniosła 62,61 mln zł.
www.enut.pl
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ENERGO UTECH - DOTYCHCZASOWI KLENCI

I WIELU INNYCH…
www.enut.pl
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Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe
ENERGO UTECH S.A. (w tys zł)
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY OGÓŁEM
w tym:
- Z TYTUŁU USŁUGI LEASINGU
- Z TYTUŁU USŁUGI DZIERŻAWY
- Z TYTUŁU USŁUGI FAKTORINGU

2015-06-30
20 400,67

2014

2013
41 185,64

39 754,91

13 503,60
3 177,43
1 574,75

24 163,22
6 212,88
4 472,49

24 328,23
4 089,68
3 499,79

1 498,17
1,77%

3 038,15
2,47%

4 655,33
3,03%

7,34%

7,38%

11,71%

13 286,65
15 675,83

26 557,91
30 854,62

27 300,63
31 226,89

AKTYWA TRWAŁE
AKTYWA OBROTOWE

309 521,89
182 421,31

311 725,15
150 135,02

295 630,86
158 883,45

KAPITAŁ WŁASNY
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
SUMA BILANSOWA

42 848,26
449 094,94
491 943,20

41 850,09
420 010,08
461 860,17

41 811,94
412 702,37
454 514,31

ZYSK NETTO*
Średniomiesięczny wskaźnik WIBOR 1M
RENTOWNOŚD NETTO
EBIT
EBITDA

* W 2013 r. uzyskano dodtakowy przychód finansowy ze sprzedaży udziałów Energoutech 1 Sp. z o.o. 2.997,81 tys zł, dywidendy
Energoutech 1 Sp. z o.o. 1.100 tys zł oraz dywidendy SGB Leasing Sp. z o.o. 131,71 tys zł

www.enut.pl
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ISTOTNE INFORMACJE

Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje statystyczne i rynkowe. Takie dane rynkowe pochodzą od lub zostały obliczone na podstawie danych
pochodzących od osób trzecich wskazanych w niniejszej Prezentacji lub od Spółki, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane, że pochodzą od osób trzecich. W związku
z tym, że takie dane rynkowe zostały przygotowane częściowo w oparciu o szacunki, oceny, opinie i sądy oparte na doświadczeniu Spółki lub osób trzecich
będących źródłem określonych informacji i na ich znajomości rynku, na którym Grupa prowadzi działalnośd, jak również nie zostały niezależnie zweryfikowane
przez żadną osobę trzecią, takie dane rynkowe należy po części traktowad jako informacje subiektywne. Mimo że zakłada się, że takie szacunki, oceny, opinie i
sądy są zasadne oraz że dane rynkowe zostały prawidłowo odzwierciedlają branżę i rynek, na którym Grupa prowadzi działalnośd, nie można zapewnid, że takie
szacunki, oceny, opinie i sądy są najbardziej właściwe do dokonywania ustaleo w zakresie danych rynkowych lub że dane rynkowe pochodzące z innych źródeł
nie będą się istotnie różniły od danych rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.
Informacje zamieszczone w niniejszej Prezentacji mogą stanowid stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie inne stwierdzenia niż te dotyczące
faktów
historycznych.
Stwierdzenia,
w
których
pojawiają
się
wyrażenia
takie
jak
„może”,
„ma
na
celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy
gramatyczne lub inne podobne wyrażenia wskazują na stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą obejmowad stwierdzenia dotyczące sytuacji
finansowej, strategii biznesowej, planów i przyszłych celów działalności Grupy (w tym planów rozwojowych Grupy).
Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością
lub innych ważnych czynników, które mogą spowodowad, że faktyczne wyniki Grupy, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięd i
rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających, jak również od historycznych wyników i osiągnięd Grupy. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości opierają się na różnego rodzaju założeniach co do przyszłych zdarzeo, w tym licznych założeniach dotyczących przyszłych i obecnych strategii
biznesowych i otoczenia operacyjnego Grupy. Pomimo tego, że, w ocenie Spółki, takie założenia są zasadne, mogą się one okazad nieprawidłowe. Spółka oraz jej
przedstawiciele, pracownicy lub doradcy nie zamierzają i wyraźnie zastrzegają, że nie mają obowiązku przekazywad do publicznej wiadomości aktualizacji lub
weryfikacji informacji, opinii lub stwierdzeo dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszej Prezentacji w związku z pojawieniem się nowych
informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeo lub innymi okolicznościami.
Niniejsza Prezentacja ani wszelkie materiały dystrybuowane w związku z Prezentacją nie są przeznaczone dla ani na potrzeby dystrybucji do lub wykorzystania
przez żaden podmiot będący obywatelem lub rezydentem lub znajdujący się w stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w której taka
dystrybucja, publikacja, dostępnośd lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub innymi mającymi zastosowanie regulacjami lub wymagałoby
autoryzacji, rejestracji, notyfikacji lub uzyskania licencji. Osoby, które znajdą się w posiadaniu dokumentów lub innych informacji, o których mowa w niniejszej
Prezentacji powinny we własnym zakresie uzyskad informację o istnieniu takich ograniczeo oraz przestrzegad ich.
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