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Portfel kontraktów budowlanych grupy przekracza już znacznie 100 mln zł. Rośnie również 
zapotrzebowanie na prefabrykaty betonowe.

KB Dom, specjalizujący się w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych oraz w produkcji 
prefabrykatów betonowych, posiada portfel zamówień przekraczający 100 mln zł. – Tylko w 
listopadzie podpisaliśmy dwa duże kontrakty na realizację inwestycji mieszkaniowych w 
podwarszawskich Ząbkach oraz Bartągu koło Olsztyna. Termin ich realizacji wyznaczono na 2015 
r. – mówi Adam Stroniawski, członek zarządu KB Dom. Pierwsza z umów opiewa na 34,7 mln zł, 
a druga na 19,5 mln zł.

Symptomy ożywienia

Coraz lepsze perspektywy rozwoju prowadzonej działalności zarząd widzi również w segmencie 
prefabrykatów betonowych. – Pierwsze symptomy istotnego wzrostu popytu w tym segmencie 
było widać już w ostatnich miesiącach – twierdzi Stroniawski. Jego zdaniem wynika to nie tylko z 
poprawiających się warunków makroekonomicznych, w tym utrzymujących się od dłuższego 
czasu niskich stóp procentowych, ale jest również efektem zmian w samej organizacji, m.in. 
reorganizacji pionu handlowego oraz elastycznego reagowania na potrzeby zgłaszane przez 
klientów. Do aktualnego poziomu cen na rynku budowlanym pozytywnie nastawieni są ponadto 
konsumenci.

Do dalszej poprawy wyników KB Dom powinny przyczynić się wprowadzone stosunkowo 
niedawno na rynek nowe produkty. Chodzi m.in. o cieszące się dużą popularnością płyty z betonu 
architektonicznego, znajdujące zastosowanie m.in. wewnątrz budynków i mieszkań, elementy 
małej architektury (donice i ławki betonowe) oraz płyty peronowe. Do wzrostu sprzedaży tych 
ostatnich mogą się przyczynić wielomiliardowe inwestycje w kolejnictwie przewidziane w 
najbliższych latach. Dodatkowo spółka prowadzi prace nad poszerzeniem oferty. Do czasu ich 
zakończenia nie chce jednak ujawniać szczegółów.

Lepsza kondycja

– W 2013 roku, tak jak zapowiadaliśmy, prowadziliśmy działalność gospodarczą opartą na 
zdrowych fundamentach, odnotowując znaczną poprawę wyników finansowych. Dziś wiele 
wskazuje na to, że 2014 rok będzie jeszcze lepszy – uważa Stroniawski. Po trzech kwartałach 
minionego zeszłego roku KB Dom wypracował prawie 47 mln zł skonsolidowanych przychodów i 
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ponad 5,5 mln zł czystego zarobku. Rok wcześniej w takim samym okresie sprzedaż wyniosła 
zaledwie 8,6 mln zł, a strata netto przekraczała 36 mln zł.

Spółka podjęła działania, które mają spowodować, że kurs jej akcji będzie lepiej odzwierciedlał 
rzeczywistą wartość grupy, niż jest to dzisiaj. Tym samym powinna wzrosnąć płynność 
notowanych walorów. – W najbliższych dniach, prawdopodobnie na początku stycznia, zostanie 
przeprowadzone scalenie naszych akcji w proporcji 100 do 1 – mówi Stroniawski. Tuż przed 
scaleniem pakiet walorów KB Dom każdego inwestora, który nie ma pełnej wielokrotności stu 
papierów, będzie do takiej wielokrotności powiększony. Brakujące akcje nieodpłatnie przekaże 
Polnord.

Od kilkunastu tygodni kurs papierów spółki zazwyczaj wynosi 4 lub 5 groszy. To oznacza, że są 
tylko trzy warianty zmiany procentowej ceny: spadek o 20 proc., brak zmiany lub wzrost o 25 proc.
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Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana 
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach 
eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w 
Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez 
zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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