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Warszawa, 27 maja 2011
Polski Gaz planuje upublicznienie spółki

Polski Gaz – jeden z kluczowych ogólnopolskich dystrybutorów gazu płynnego (LPG), ekologicznego
źródła energii – planuje upublicznienie w 2011 roku. Spółka zamierza przeprowadzić ofertę prywatną
kierowaną głównie do inwestorów instytucjonalnych. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone
między innymi na rozbudowę terminalu przeładunkowego Polskiego Gazu zlokalizowanego w Sosnowcu
oraz rozwój segmentu gazu w butlach.
„Polski Gaz to spółka o bardzo dobrych perspektywach, która konsekwentne umacniania pozycję wybranych,
istotnych segmentach polskiego rynku dostawców źródeł energii. Upublicznienie podmiotu jest elementem
strategii, mającej na celu istotne zwiększenie zakresu działalności i pozycji w zakresie przeładunku LPG oraz
sprzedaży gazu w butlach. Mamy rozbudowaną infrastrukturę przeładunku LPG oraz rozlewanie gazu, a ponadto
ambitny program inwestycyjny i wszelkie podstawy do dalszego rozwoju. Będzie on dodatkowo stymulowany
przez oczekiwany wzrost konsumpcji gazu płynnego w Europie – według szacunków European LPG Association
nawet o 43% do 2020 roku. Jesteśmy przekonani, że potencjał Polskiego Gazu na tle perspektywicznej branży
przełożą się na sukces oferty prywatnej oraz kurs akcji naszej spółki w dłuższym terminie” – powiedział Paweł
Bielski, prezes Polski Gaz SA.
Polski Gaz działa od 2001 roku, w obszarze hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu płynnego jednak
historia i doświadczenie firmy sięga 1929 roku. Spółka posiada terminal przeładunkowy w Sosnowcu –
największy terminal kolejowy w Europie Środkowo-Wschodniej, którego optymalne zdolności przeładunkowe
wynoszą 1000 ton dziennie. Terminal w Sosnowcu ma status składu podatkowego oraz miejsca uznanego
przez Urząd Celny, co pozwala na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.
Polski Gaz współpracuje z kontrahentami z Niemiec, Czech i Słowacji, Austrii i Węgier. W maju 2011 firma
rozpoczęła realizację długoterminowego kontraktu ze spółką z międzynarodowej grupy specjalizującej się w
dystrybucji gazu płynnego. Umowa dotyczy tranzytowych przeładunków w terminalu Polskiego Gazu w Sosnowcu
gazu płynnego przeznaczonego na eksport do Europy Zachodniej i Południowej. Spółka planuje
zintensyfikowanie sprzedaży eksportowej i zwiększenie je udziału w przychodach ogółem. Rozmowy w tej
sprawie są w toku. Spółka planuje zintensyfikowanie sprzedaży eksportowej, tak aby w 2013 roku
stanowiła ona 14,06% przychodów ogółem.
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Działalność Polskiego Gazu w istotnych dla spółki segmentach:

W 2010 roku przychody ze sprzedaży Polskiego Gazu wyniosły 334,26 mln zł i wzrosły o 34% w porównaniu z
rokiem 2009. Spółka planuje dalszy, dynamiczny wzrost obrotów. Wskaźnik EBIDTA w 2010 roku osiągnął 9,67
mln zł, a zysk netto wyniósł 3,3 mln zł.

Informacje o Polskim Gazie:
Polski Gaz jest jednym z kluczowych ogólnopolskich dystrybutorów gazu płynnego LPG – ekologicznego źródła
energii. Spółka koncentruje się na trzech segmentach rynku:
•

przeładunek – bazując przede wszystkim na możliwościach terminalu w Sosnowcu, spółka prowadzi usługi
przeładunkowe na rzecz wiodących operatorów polskiego rynku LPG: Amerigas, Barter, Gaspol, Novatek, Orlen
Gaz i Unimot Express (ze względu na świadczone usługi Polski Gaz działa również na rzecz spółek
petrochemicznych w segmencie przeładunku autogazu). Przychody z segmentu przeładunku stanowią ok. 72%
obrotów spółki.

•

butle gazowe – spółka posiada 250 tys. własnych butli, które dostarcza przede wszystkim do klientów
detalicznych. Polski Gaz działa także w segmencie butli syfonowych do wózków widłowych. Segment butli z
gazem generuje ok. 22% przychodów spółki.

•

zbiorniki z gazem – sprzedaż gazu do zbiorników w segmencie B2B oraz B2C (dla przedsiębiorstw oraz klientów
indywidualnych). Ten segment stanowi 3% przychodów spółki.

Polski Gaz działa od 2001 roku, w obszarze hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu płynnego jednak historia i
doświadczenie firmy sięga 1929 roku. Spółka posiada terminal przeładunkowy w Sosnowcu – największy terminal
kolejowy w Europie Środkowo-Wschodniej, którego optymalne zdolności przeładunkowe wynoszą 1000 ton dziennie.
Terminal w Sosnowcu ma status składu podatkowego oraz miejsca uznanego przez Urząd Celny, co pozwala na
dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.
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Oddziały Polskiego Gazu (pomorski, centralny i południowy) – wraz z magazynami na terenie niemal całego kraju –
umożliwiają dostawy paliwa do klientów w całej Polsce. Ponadto, oddziały w Sosnowcu i Górze Kalwarii mają status
składów podatkowych. Polski Gaz posiada dwie rozlewnie gazu płynnego zlokalizowane w Sosnowcu oraz Górze Kalwarii.
Polski Gaz aktywnie prowadzi działalność handlową w kluczowych elementach łańcucha wartości rynku LPG:

Akcjonariuszami Polskiego Gazu są Petrochemical Holding GmbH (97%) oraz BNC Holland B.V. (3%).
Więcej informacji: www.polskigaz.pl
LPG (Liquified Petroleum Gas) jest gazem płynnym stanowiącym skroploną mieszankę propanu i butanu. Wykorzystywany
jest powszechnie jako paliwo do środków transportu, a także przyjazne środowisku źródło energii.
Szerokie możliwości zastosowania gazu płynnego obejmują:
•
•
•
•

napędzanie silników w środkach transportu (tzw. autogaz),
ogrzewanie i gotowanie w gospodarstwach domowych,
źródło energii w procesach technologicznych w bardzo licznych gałęziach przemysłu i branżach, takich jak:
metalowa, budowlana, ceramiczna, hutnictwo szkła, tekstylna, papiernicza, drukarska czy spożywcza,
ogrzewanie i zasilanie urządzeń w rolnictwie.
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