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4Podsumowanie - Business Case

Prefa Group S.A. (dalej, także jako: ‘Emitent’, ’Spółka’) przeprowadza, na przełomie listopada i grudnia br., 

publiczną emisję do 340.000 akcji serii D, celem sfinansowania realizowanych projektów inwestycyjnych.

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, która posiada bogate portfolio atrakcyjnych, realizowanych, zrealizowanych oraz

planowanych do realizacji projektów deweloperskich, zlokalizowanych na rynku poznańskim. Emitent posiada także

zakład produkcyjny elementów prefabrykowanych, co stanowi jedną z jego przewag konkurencyjnych.

Emitent jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem, działającym w sektorze budowlano-deweloperskim, posiadającym

silną pozycję na lokalnym rynku oraz zdywersyfikowaną działalność obejmującą: produkcję elementów prefabrykowanych,

realizację atrakcyjnych projektów deweloperskich, usługi generalnego wykonawstwa oraz usługi projektowe.

Zarząd Prefa Group S.A. zdecydował o przeprowadzeniu emisji akcji, w ramach której zamierza pozyskać do 5,1 mln zł.

Celem emisji akcji jest współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez Emitenta, w tym projektów
deweloperskich oraz projektów dotyczących rozwoju mocy produkcyjnych.

Carlson Capital Partners jest doradcą finansowym Emitenta w procesie emisji akcji serii D.

Grupę Kapitałową Emitenta cechuje wysoka dynamika wyników finansowych w ostatnich latach, będąca

potwierdzeniem dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności. Emitent spodziewa się utrzymania znaczącego

wzrostu wyników także w kolejnych latach.



5Podsumowanie - Parametry Emisji Akcji

Wartość emisji akcji serii D

Cel emisji

Minimalny zapis

Przydział 

od 1.125 tys. PLN do 5.100 tys. PLN

Proporcjonalny

2.000 akcji 

Finansowanie realizowanych projektów deweloperskich i inwestycyjnych

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.

od 75.000 do 340.000

Planowane parametry Emisji Akcji Serii D

Prefa Group Spółka AkcyjnaEmitent

Cena emisyjna akcji 15 zł

Liczba akcji nowej emisji 
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Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii D24 Listopada 2022 r.

1 Grudnia 2022 r.

1 Grudnia – 29 Grudnia 2022 r.

30 Grudnia 2022 r.

Publikacja Memorandum Informacyjnego

Przyjmowanie zapisów i płatności za akcje

Przydział akcji 

Styczeń/Luty 2023 r. Rejestracja podwyższenia kapitału przez Sąd *

Podsumowanie - Harmonogram Emisji Akcji

Harmonogram Oferty

*-Szacunkowo, **- Data uzależniona od daty rejestracji podwyższenia kapitału 

Luty/Marzec 2023 r. Rozpoczęcie notowań akcji na rynku NewConnect ** 
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Wysoki potencjał rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta

1. Bogate zasoby własne Grupy, umożliwiające
samodzielną realizację projektów 

deweloperskich oraz redukcję kosztów 
realizacji, w tym: nowoczesna linia do produkcji 
elementów prefabrykowanych oraz kompetencje 

generalnego wykonawcy.

2. Bogate portfolio projektów 
deweloperskich realizowanych 

z sukcesem przez Grupę Kapitałową 
Emitenta oraz projektów planowanych do 

realizacji. 

3. Bogaty bank ziemi w posiadaniu 
Grupy Kapitałowej Emitenta 

umożliwiający realizację projektów 
deweloperskich w ciągu najbliższych lat. 

4. Doświadczenie, know-how i zaangażowanie 
kadry zarządzającej oraz ponad 100 

pracowników Emitenta, posiadających bogate 
doświadczenie biznesowe w sektorze 

deweloperskim.

5. Działalność Emitenta związana 
z przyszłościową technologią 

prefabrykacji, posiadającą liczne przewagi 
wobec tradycyjnych technologii 

wykorzystywanych w budownictwie 
i branży deweloperskiej. 

6. Silna pozycja Emitenta na rynku 
lokalnym oraz bardzo dobra znajomość 

tego rynku. Wciąż atrakcyjne perspektywy 
rynkowe związane z niezaspokojonym 
popytem na produkty i usługi oferowane 

przez Emitenta. 

Podsumowanie – Potencjał Rozwoju
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9Informacje o Emitencie

Struktura akcjonariatu Emitenta

Źródło: Emitent

Podstawowe Informacje o Prefa Group S.A.

Grupa Prefa Group S.A. jest producentem prefabrykowanych materiałów

konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego.

Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w branży, produkty Emitenta cechują się wysoką

jakością i spełniają Europejskie Standardy.

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi szereg spółek

o zróżnicowanym profilu, co decyduje o zdywersyfikowanym charakterze działalności

prowadzonej przez Grupę i dywersyfikacji ryzyk związanych z działalnością.

Emitent dysponuje zakładem produkcyjnym, wyposażonym w sprzęt o wysokiej

wydajności, który daje możliwość wytwarzania prefabrykatów o dowolnym kształcie, od

standardowych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa wielokubaturowego po

skomplikowane struktury wymagające indywidualnych rozwiązań. Spółka rozpoczęła

inwestycję w nowoczesny zakład prefabrykacji o wysokiej technologii produkcji.

Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność na rynku deweloperskim, skupiając

się na rynku Poznania i okolic, na którym posiada silną pozycję i specjalizując się

w realizacji atrakcyjnych projektów mieszkaniowych.

Większościowym akcjonariuszem Emitenta jest spółka Projbud Deweloper Sp. z

o.o., która jest podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka - Prezesa Zarządu

Prefa Group S.A.

.

78,38% 

20,02% 

1,60% 

 Projbud Deweloper Sp.  z o.o. *  Jakub Suchanek  Pozostali akcjonariusze**

*-podmiot zależny od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta, 

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, 
o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO



10Informacje o Emitencie – Historia Działalności

➢ Powstanie Spółki, która początkowo prowadziła działalność w branży e-commerce, koncentrując się na handlu elektroniką.

Historia Działalności Emitenta

➢ Emitent uzyskał status spółki publicznej w związku z debiutem giełdowym na rynku NewConnect.

➢ Zdecydowano o sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki do innego podmiotu oraz przyjęciu nowej strategii rozwoju zorientowanej na branżę

generalno-wykonawczą (w szczególności na własne cele deweloperskie), usługi projektowania oraz produkcję i, w oparciu o te obszary,

realizację projektów budowlanych, przy wykorzystaniu elementów prefabrykowanych własnej produkcji.

➢ Zakup, przez Prefa Group S.A., udziałów w spółkach z branży deweloperskiej, w związku z planowaną zmianą strategii rozwoju

Emitenta w branży budowlanej oraz deweloperskiej, w tym: 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Studio Developer II sp. z o.o.,

33% udziałów w kapitale spółki PHI Building sp. z o.o. i 50% udziałów w kapitale spółki Mieszkania w Komornikach sp. z o.o.

➢ Doszło do zarejestrowania dwóch nowych spółek zależnych od Prefa Group S.A., tj. Prefa Development sp. z o.o. z siedzibą

w Luboniu oraz Prefa Construction sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu. W obu podmiotach Prefa Group S.A. objęła udziały stanowiące 95%

udziału w kapitale zakładowym

2013

2016

VII 2020

III 2021

V 2022

➢ Prefa Construction Sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką Osiedle Plewianka Sp. z o.o. o wartości 10,60 mln zł netto w zakresie generalnego

wykonawstwa inwestycji pod nazwą Osiedle Plewianka oraz umowę o wartości 12,56 mln zł netto, ze spółką Mieszkania w Komornikach Sp.

z o.o. (następnie jako Dobrepole Sp. z o.o.) dotyczącą realizacji usług w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji na terenie

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dobrepole.

IV-V 2021

➢ Zakup linii do produkcji prefabrykatów betonowych, w szczególności przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego, o wartości

2 mln Euro, dla budowanego zakładu przemysłowego, przez spółkę zależną Prefa Group S.A. - Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k.

XII 2021 ➢ Podpisanie przez spółkę zależną Prefa Group S.A. - Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k., umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowych

w miejscowości Komorniki, celem realizacji inwestycji w postaci budowy zakładu produkcji prefabrykatów betonowych.

III 2021
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Jakub Suchanek  - Prezes Zarządu Emitenta

➢ Absolwent Politechniki Poznańskiej, wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów. Doświadczony menadżer,

związanym z rynkiem finansowym od ponad 11 lat, zaś z rynkiem kapitałowym od ponad 8 lat,

➢ Karierę rozpoczął współpracując z agencją banku Citi Handlowy, osiągając najwyższe wyniki sprzedaży

w Polsce, biorąc pod uwagę współczynniki zarówno jakościowe, jak i ilościowe, Od 2012 r. prowadził spółkę

funkcjonującą w branży finansowej, następnie z dwojgiem wspólników powołał do istnienia spółkę akcyjną oraz

zależną od niej spółkę z o.o., obie działające w branży finansowej,

➢ W 2015 r. zakupił większościowe udziały w spółce Polski Holding Inwestycyjny S.A. (PHI S.A.), której profil

działalności obejmuje szeroki zakres aktywów o zdywersyfikowanej charakterystyce,

➢ W 2018 r. poprzez PHI S.A. został większościowym akcjonariuszem notowanej na NewConnect spółki, w ramach

której w latach 2018-2020 przeprowadził reorganizację profilu działalności na skoncentrowany na branży

wierzytelności odszkodowawczych, który rozwijany był pod firmą PHI Wierzytelności S.A. Skuteczne wdrożenie

nowego modelu biznesowego pozwoliło na zyskowną sprzedaż przedsiębiorstwa spółki wraz z firmą.

Informacje o Emitencie – Kluczowi Menadżerowie

Doświadczony zespół menedżerski – istotny czynnik decydujący o sukcesie Emitenta (1/2)
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➢ Posiada wykształcenie w zakresie administracji biznesowej, zarządzania i marketingu zdobyte w Wyższej Szkole Biznesu

w Gorzowie Wielkopolskim,

➢ Po uzyskaniu tytułu ukończenia studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Zarządzanie

Przedsiębiorstwem, rozpoczęła karierę zawodową,

➢ Pierwsze doświadczenie zdobywała oferując produkty finansowe dla branży z sektora transportu ciężkiego,

➢ Doświadczony Dyrektor ds. technicznych, od niemal 15 lat piastuje stanowiska kierownicze związane m.in. z koordynacją

prac zespołu czy wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w strukturach organizacyjnych spółek o profilu działalności

związanym z branżą budowlaną i projektową.

Informacje o Emitencie – Kluczowi Menadżerowie

Danuta Senger  - Dyrektor Zarządzająca

Doświadczony zespół menedżerski – istotny czynnik decydujący o sukcesie Emitenta (2/2)

➢ Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek Handel Międzynarodowy / Międzynarodowe Stosunki

Gospodarcze i Polityczne oraz studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów,

➢ Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach finansowych i związanych z zarządzaniem w firmach

produkcyjnych, początkowo jako specjalista i manager ds. finansów, następnie jako kontroler finansowy oraz dyrektor

finansowy i członek zarządu,

➢ W toku dotychczasowej kariery zawodowej pracował w firmach produkcyjnych działających m.in. w sektorach spożywczym,

materiałów budowlanych oraz automotive,

➢ Posiada m.in. certyfikat Ministerstwa Finansów umożliwiający świadczenie usług księgowych.

Krzysztof Świątczak - Dyrektor Finansowy
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➢ Emitent tworzy Grupę Kapitałową Prefa Group S.A., w skład której wchodzą spółki: Prefa–Studio sp. z o.o. sp. k., Prefa Group Nieruchomości

Sp. z o.o., Prefa Construction sp. z o.o., Prefa–Bud sp. z o.o. sp. k., WWF Filtry Sp. z o.o. oraz szereg spółek celowych utworzonych na potrzeby

realizacji projektów deweloperskich prowadzonych przez Grupę. Emitent posiad 100% lub 95% udziałów w większości spółek z Grupy,

➢ Dzięki wymienionym wyżej podmiotom możliwe jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań produkcyjnych i deweloperskich wewnątrz Grupy oraz

dla zewnętrznych kontrahentów, przy wykorzystaniu potencjału własnego i partnerów biznesowych oraz istniejących między nimi synergii.

Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta

Informacje o Emitencie – Grupa Kapitałowa

Szereg spółek wchodzących w skład Grupę Kapitałowej Emitenta, co decyduje o dywersyfikacji ryzyk związanych z działalnością 

prowadzoną przez Emitenta

100 %95 % 95 %100 %* 100 %* 

* - 100% udziałów w kapitale komplementariusza
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➢ Prefa Bud sp. z o.o. to spółka posiadająca ponad 10–letnie doświadczenie w branży prefabrykacji żelbetowej. Spółka dysponuje kadrą

osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, profesjonalnym zapleczem sprzętowym oraz ekipą montażową.

➢ Spółka posiada halę produkcyjną wraz z nowoczesną linią do produkcji prefabrykatów. Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany,

a nad jego jakością czuwają wyspecjalizowani pracownicy, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

➢ Linia daje możliwość wyprodukowania dowolnego kształtu elementów betonowych w tym, prefabrykowanych elementów ściennych

jednowarstwowych i wielowarstwowych, stropów, schodów i balkonów, do produkcji których można wykorzystać wszelkie rodzaje betonów

konstrukcyjnych o zwiększonej wytrzymałości, wodoodpornych oraz architektonicznych.

➢ Prefabrykaty produkowane są w szerokim zakresie zastosowań, z przeznaczeniem na ściany wewnętrzne i zewnętrzne nośne, ściany

szybów windowych, klatek schodowych, od budowy wszelkich obiektów kubaturowych od hal, przez budynki użyteczności

publicznej, biurowce, na budownictwie mieszkaniowym kończąc. Każdy prefabrykowany element wyposażony jest w systemowe zamki

i zawiesia pozwalające łatwo i pewnie zespolić ze sobą elementy na budowie i umożliwiające transport na każdą kondygnację za pomocą

dźwigów lub żurawi wieżowych.

Informacje o Emitencie – Grupa Kapitałowa



15Informacje o Emitencie – Grupa Kapitałowa

➢ Prefa - Studio sp. z o.o. to spółka zajmująca się przygotowywaniem pełnowartościowych projektów budowlanych i wykonawczych, doradztwo

projektowe, pomoc w sprawach urzędowych oraz nadzór autorski.

➢ Spółka specjalizuje się w projektach konstrukcji betonowych i żelbetowych prefabrykatów, a także w tworzeniu profesjonalnych

projektów budynków jedno i wielorodzinnych oraz usługowych, spełniających wszelkie standardy budowlane.

➢ Prefa - Studio sp. z o.o. oferuje usługi na najwyższym poziomie łącząc w zleceniach rozwiązania tradycyjne z nowoczesnymi, będąc na

bieżąco ze zmieniającymi się trendami i technologiami.



16Informacje o Emitencie – Grupa Kapitałowa

➢ Głównym obszarem działalności Prefa Construction

Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie realizacji

projektów budowlanych jako generalny wykonawca inwestycji

deweloperskich.

➢ Odbiorcami usług generalnego wykonawstwa inwestycji

świadczonych przez spółkę są przede wszystkim celowe

spółki deweloperskie należące do Grupy Kapitałowej

Emitenta, która obecnie realizuje, na różnym etapie

zaawansowania – od koncepcji zagospodarowania

przestrzennego po oddanie do użytkowania 20 inwestycji

deweloperskich, obejmujących przeszło 1250 lokali

mieszkalnych.

➢ Funkcjonowanie Spółki w ramach Prefa Group S.A. umożliwia

przewidywalny i skalowany rozwój spółki, przede wszystkim z

uwagi na planowany z wyprzedzeniem popyt na usługi GW

wewnątrz grupy – które zazwyczaj poprzedzone jest

czynnościami projektowymi (formuła „projektuj i buduj”) oraz

uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych,

w szczególności pozwolenia na budowę.

Prefa Construction Sp. z o.o. Prefa Group Nieruchomości Sp. z o.o.

➢ Prefa Group Nieruchomości Sp. z o.o. to spółka, której

głównym obszarem działalności jest działalność sprzedażowa

w zakresie lokali mieszkalnych.

➢ Spółka zajmuje się także wdrażaniem nowoczesnych

rozwiązań marketingowych i prospektingowych,

w zakresie pośrednictwa sprzedaży lokali mieszkalnych,

budowanych przez spółki zależne od Prefa Group S.A.

➢ Zarząd Prefa Group S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

swoich Klientów zdecydował o utworzeniu kolejnej

płaszczyzny do inwestowania, wykorzystując tym samym

swoje doświadczenie w rynku nieruchomości.

➢ Spółkę Prefa Group Nieruchomości Sp. z o.o. tworzy zespół

wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim

doświadczeniem w branży nieruchomości, sprzedaży

oraz marketingu.



17Informacje o Emitencie – Projekt Zrealizowane

Apartamenty nad Wartą w Luboniu – Etap I, ul. Kajakowa 1 i 3 w Luboniu

Inwestor PHI Development Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca Prefa Group S.A.

Liczba lokali 56

Ilość PUM (m²) 2.766,41

Wartość umowy 3.496.544,70 zł netto

Termin zakończenia prac 27 października 2021 r.



18Informacje o Emitencie – Projekt Zrealizowane

Osada za Lasem w Chwałkówku - Etap I, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński 

Generalny Wykonawca Prefa Construction Sp. z o.o.

Liczba lokali 22

Ilość PUM (m²) 2.956,28

Wartość umowy 2.175.000,0 zł netto

Termin zakończenia prac październik 2021 r.



19Informacje o Emitencie – Projekt Zrealizowane

Apartamenty Sołacz, ul. Nad Wierzbakiem 12A w Poznaniu 

Inwestor Apartamenty Sołacz Sp. z o.o.

Liczba lokali 6

Ilość PUM (m²) 430,0

Termin zakończenia prac IV kwartał 2021 r.



20Informacje o Emitencie – Projekt Zrealizowane

Osiedle Chwałkówko, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński 

Zostały wybudowane 3 domy wolnostojące dwulokalowe - 6 lokali o powierzchni ok. 100 m2, do każdego przynależy działka 

o powierzchni od 400 m2 do 500 m2.

Wszystkie lokale zostały sprzedane.
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Osiedle Plewianka – inwestycja realizowana w podpoznańskich Plewiskach (gmina Komorniki), przy ul. Mokrej

Informacje o Emitencie – Projekty Realizowane

Generalny Wykonawca Prefa Construction Sp. z o.o.

Liczba lokali 201

Ilość PUM (m²) 10.121,22

Wartość umowy 10.6 mln zł netto (I etap), 40 mln zł (II,III etap)

Termin wykonania prac I kwartał 2021 r. – IV kwartał 2024 r.
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Apartamenty nad Wartą w Luboniu – Etap II i III , ul. Kajakowa 1 i 3 w Luboniu

Inwestor Apartamenty nad Wartą Etap II sp. z o.o.

Liczba lokali 88

Ilość PUM (m²) 4.566,04

Termin wykonania prac IV kwartał 2021 r. – IV kwartał 2023 r.

Inwestor Apartamenty nad Wartą Etap III sp. z o.o.

Liczba lokali 112

Ilość PUM (m²) 5.633,85

Termin wykonania prac IV kwartał 2022 r. – IV kwartał 2024 r.
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Kamienica „Perła Łazarza”, ul. Matejki /Niegolewskich, prestiżowa dzielnica Łazarz Poznaniu

Generalny Wykonawca Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Liczba lokali 43 lokale mieszkalne + 5 lokali usługowych

Ilość PUM (m²) 4.058,37

Termin wykonania prac IV kwartał 2021 r. – IV kwartał 2024 r.
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Osiedle Dobrepole - poznańskie Szczepankowo, przy ul. Dobrepole

Inwestor Dobrepole Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca Prefa Construction Sp. z o.o.

Liczba lokali 48 lokali (łącznie w 2 etapach)

Wartość umowy 12.556.440,0 zł (I etap)

Termin wykonania prac II kwartał 2021 r. – II kwartał 2023 r.
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Mikroapartamenty przy ul. Żeglarskiej w Luboniu. Trzy budynki hotelowe o charakterze mikroapartamentów

Inwestor Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o.

Liczba lokali 146

Ilość PUM (m²) 3.377,88 

Termin wykonania prac IV kwartał 2021 r. – IV kwartał 2023 r.
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Przewagi konkurencyjne Prefa Group

1.

2.

3.

4.

5.

Bogate zasoby własne Grupy, umożliwiające samodzielną realizację projektów deweloperskich oraz redukcję

kosztów realizacji, w tym: nowoczesna linia do produkcji elementów prefabrykowanych należąca do Emitenta oraz

kompetencje generalnego wykonawcy posiadane przez Grupę.

6.

Bogaty bank ziemi oraz portfolio planowanych do realizacji projektów. Zasoby umożliwiające realizację

projektów deweloperskich w ciągu najbliższych 3-4 lat.

Wysoka renoma Prefa Group na rynku oraz zdobyte zaufanie i uznanie klientów. Pozytywne relacje biznesowe

Grupy z licznymi interesariuszami (podmioty finansujące Grupę, dostawcy, klienci itd.

Doświadczenie, know-how oraz zaangażowanie kadry zarządzającej Emitenta i kluczowych pracowników,

posiadających bogate doświadczenie biznesowe w sektorze deweloperskim.

Liczne zalety wykorzystywanej przez Emitenta technologii prefabrykacji: szybki montaż, niższe koszty,

elementy cieńsze i gładsze od przegród w technologii tradycyjnej etc.

Bogate portfolio projektów deweloperskich zrealizowanych z sukcesem przez Grupę, co decyduje o dobrej

renomie Grupy na rynku oraz uwiarygadnia ją w zakresie projektów obecnie realizowanych oraz planowanych

do realizacji.
7.

Silna pozycja Grupy na lokalnym rynku deweloperskim w rejonie Poznania, bardzo dobra znajomość lokalnego

rynku mieszkaniowego, jak i komercyjnego, know-how w zakresie gruntów dostępnych pod przyszłe projekty.
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.

1. Wzmocnienie pozycji rynkowej na 
lokalnym rynku deweloperskim poprzez 

realizację kolejnych projektów 
deweloperskich o rosnącym znaczeniu 

i wielkości z punktu widzenia Grupy. 

2. Budowa zakładu prefabrykacji 
w Kleszczewie, którego oddanie do 

użytkowania planowane w 2024,  pozwoli 
na uzyskanie kilkukrotnie wyższej mocy 
przerobowej, od obecnie prowadzonego 

zakładu.

4. Rozpoczęcie współpracy ze spółką, 
która rozpocznie działalność pod firmą 

Private Rented Sector S.A. i będzie 
pozyskiwać kapitał z przeznaczeniem na 
zakup lokali od Grupy Prefa i która będzie 

zlecać komercjalizację (wynajem) 
zakupionych lokali spółce Prefa Group 

Nieruchomości Sp. z o.o.

5. Optymalizacja źródeł finansowania 
Grupy, mająca na celu obniżenie koszów 
finansowych. Redukcja zadłużenia dzięki 

środkom pozyskanym ze sprzedaży 
finalizowanych obecnie projektów 

deweloperskich.

6. Zwiększenie obecności Prefa Group 
na kolejnych rynkach lokalnych 

w Polsce poprzez realizację atrakcyjnych 
projektów deweloperskich. Zwiększenie 

rozpoznawalności marki Prefa Group na 
ogólnopolskim rynku deweloperskim.

7. Przygotowanie do realizacji 
kolejnych, atrakcyjnych projektów 
deweloperskich, dopasowanych do 

przyszłych potrzeb rynkowych i 
oczekiwanej poprawiającej się koniunktury 

w sektorze.

Informacje o Emitencie – Strategia Rozwoju 

Atrakcyjna strategia rozwoju Prefa Group, zmierzająca do umocnienia pozycji finansowej i rynkowej Grupy oraz wzrostu 

rozpoznawalności marki Prefa Group w sektorze deweloperskim.  

3. Rozwój działalności Grupy 
w sektorze Private Rented Sector -

destynacja sprzedaży mieszkań 
budowanych przez Grupę do klientów 
instytucjonalnych: realizacja projektów 

deweloperskich w porozumieniu 
z funduszami, zapewniającymi 

finansowanie inwestycji i następnie exit 
wszystkich lokali do danego funduszu. 
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Silne Strony Słabe Strony

➢ Atrakcyjny model biznesowy Emitenta polegający na dostarczaniu na rynek

dobrej jakości, cieszącego się popularnością produktu w oparciu o, posiadającą

szereg przewag konkurencyjnych, technologię prefabrykatów,

➢ Bogate doświadczenie w projektowaniu budynków i posiadane relacje

z podmiotami z branży spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta

oraz liczne synergie występujące miedzy spółkami z grupy,

➢ Rozpoczęcie przez Emitenta istotnej inwestycji w postaci budowy nowoczesnego

zakładu prefabrykacji o wysokiej technologii produkcji. Nowoczesna linia do

produkcji elementów prefabrykowanych zakupiona do Emitenta.

➢ Wysoka jakość personelu Emitenta: kadry zarządzającej Spółką, zgranego

zespołu projektantów oraz doświadczonej w produkcji i montażu ekipy.

➢ Stosunkowo krótki okres funkcjonowania Spółki w ramach

nowego profilu działalności,

➢ Wysoki poziom zadłużenia GK Emitenta.

Szanse Zagrożenia

➢ Atrakcyjny, wzrostowy rynek na którym działa Emitent oraz bardzo dobre

perspektywy rozwoju segmentu budownictwa prefabrykowanego w

nadchodzących latach,

➢ Rosnący popyt na domy jednorodzinne w Polsce, dodatkowo stymulowany przez

epidemię COVID i rosnącą popularność pracy zdalnej,

➢ Liczne przewagi konkurencyjne prefabrykatów, które powinny decydować

o ich coraz większej popularności i szerokim zastosowaniu w budownictwie

kolejnych latach.

➢ Ryzyko pogorszenia się ogólnej koniunktury gospodarczej

w najbliższym czasie,

➢ Ryzyko wzrostu kosztów funkcjonowania Spółki w kolejnych

latach w związku z występującą tendencją wzrostu m.in.

kosztów materiałów budowlanych oraz kosztów

pracowniczych.

Informacje o Emitencie – Analiza SWOT Emitenta
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Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce (2010-2022)*

➢ Jak wynika z jesiennej edycji raportu Spectis "Rynek budowlany

w Polsce 2022-2029", dzięki dobrym wynikom budownictwa

odnotowanym w pierwszym półroczu, prognozy na cały 2022 r.

pozostają umiarkowanie optymistyczne, szczególnie biorąc pod

uwagę trudne okoliczności rynkowe.

➢ Według danych firmy CVI zajmującej się finansowaniem sektora

deweloperskiego, w 3 kwartale 2022 r., nieruchomości

mieszkaniowe w największych miastach, w obliczu spowolnienia

rynku pokazały względną siłę – nie odnotowano wyprzedaży czy

też faktycznych obniżek cen mieszkań.

➢ Sektor szybko dostosował się do sytuacji rynkowej poprzez

ograniczenie nowej podaży - w trzecim kwartale o 55%

w sześciu największych miastach, w 4 kwartale 2022 r. spodziewane

jest pogłębienia trendu.

➢ Według informacji CVI obecnie nowe projekty deweloperskie

wprowadzane na rynek są wręcz wyżej wyceniane niż wprowadzane

w zeszłym roku – m.in. z uwagi na wyższe ryzyko, zwiększone

zapotrzebowanie projektu na finansowanie zewnętrzne

(w środowisku wolniejszej sprzedaży i mniejszego udziału przedpłat

w źródłach finansowania).

Sytuacja Rynkowa

* - firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników, dane dla 2022 r. – prognoza,

źródło: Spectis, raport „Rynek budowlany w Polsce 2022-2029”



31Sytuacja Rynkowa – krajowy rynek nieruchomości 

➢ Rok 2021 przyniósł drugi najlepszy w historii wynik sprzedaży

deweloperskiej w Polsce. Popyt przewyższał podaż, co miało wpływ na

ceny, które wzrosły na wszystkich największych rynkach. Na rynku

pierwotnym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu

i Łodzi sprzedano łącznie 69 tys. lokali. Więcej mieszkań tylko w 2017 r.

➢ W III kwartale 2022 r. na sześciu największych rynkach sprzedano 6,6 tys.

nowych mieszkań – o 30% mniej niż w poprzednim kwartale.

➢ W ostatnich kwartałach można było także zauważyć przepływanie

popytu inwestycyjnego na rynki, gdzie ceny były wciąż niższe lub

dostępna była oferta atrakcyjna z innego powodu. Ten mechanizm

wyjaśnia wysoką sprzedaż w Łodzi, ale także w pewnym stopniu

w Poznaniu i Trójmieście.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych
Kwartalna relacja popytu i podaży na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce*

źródło: JLL

* - agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania i Łodzi

* - w zł/m2, z VAT, w standardzie deweloperskim* - agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania i Łodzi

źródło: JLL

Mieszkania gotowe w bieżącej ofercie deweloperów w Polsce*
Średnie ceny mieszkań w ofercie na rynku pierwotnym*
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I. Krótszy czas realizacji

V. Swobodny design

IV. Mniejsza liczba 

pracowników

III. Zyski na PUM

Możliwość skrócenia czasu budowy o nawet 30-40%. Często ściany są dostarczane z wbudowana stolarką okienną

i instalacjami. Przy korzystnych warunkach gruntowo – wodnych możliwa jest również prefabrykacja podziemia/garaży.

Obniżenie kosztów ogólnych, bezpośrednich oraz finansowych np.: brak rusztowań na budowie, brak konieczności

kucia ścian pod instalacje, brak potrzeby tynkowania (wysoka dokładność powierzchni), możliwość natychmiastowych

prac wykończeniowych wewnątrz budynku zimą (zamknięte pomieszczenia i możliwość ich nagrzania).

Ze względu na możliwość użycia cieńszych ścian zyskuje się ok. 3-7% dodatkowej powierzchni sprzedażowej.

Na budowie potrzeba znacznie mniej pracowników fizycznych i nadzoru, ze względu na jakość fabrycznie wykonanych

powierzchni można uniknąć wykonywania tynków, okładzin, szachtów ścian, wykończeń w podziemiu etc.

Prefabrykaty mogą przyjmować dowolne kształty. Proces projektowy jest szybki a proces projektowania jest krótszy od

tradycyjnego.

VI. Dostawy na czas
Przy właściwym planowaniu inwestycji, gwarantowana dostawa na czas. Realizacja j niezależna od warunków

pogodowych.

II. Niższe koszty realizacji

Otoczenie Rynkowe – Zalety Prefabrykacji

Rosnąca popularność prefabrykacji wynika z szeregu zalet tej technologii. Najważniejsze z nich to:

VII. Ekologia i jakość betonu 

Produkcja odbywa się w kontrolowanych warunkach (na budowie emisja substancji do środowiska jest niekontrolowana). Odpady

powstające w zakładzie są poddane recyclingowi. Beton uzyskuje wytrzymałość przed opuszczeniem zakładu. Przygotowanie

mieszanki i betonowanie odbywa się w budynku, bez wpływu warunków atmosferycznych - jego wytrzymałość jest zgodna

z założeniami.
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➢ Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej

Emitenta jest wyraźny, ponad 3-krotny wzrost

skonsolidowanych przychodów w okresie 1-3Q 2022 r.

w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

➢ Powyższy wzrost wynika ze wzrostu aktywności Grupy

zarówno na poziomie sprzedaży detalicznej lokali

mieszkalnych, jak i aktywności w obszarze sprzedaży

gruntów.

➢ W skład pozycji Pozostałe koszty finansowe w 2021 r.

wchodziły m.in. prowizje za zaciągnięte pożyczki, koszty

pozyskania kapitału.

➢ Spółka prawidłowo obsługuje posiadane zobowiązania

finansowe w postaci obligacji, kredytów i pożyczek oraz

planuje terminową spłatę zapadających emisji obligacji.

Komentarze:

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

Rachunek Zysków i Strat

tys. PLN 2021 1-3Q 2022

Przychody ze sprzedaży 15 369,0 50 692,6

Koszty operacyjne, w tym: 23 706,4 54 912,5

Amortyzacja 373,1 789,4

Zużycie materiałów i energii 4 200,8 3 440,4

Usługi obce 8 982,0 15 948,9

Podatki i opłaty 355,6 761,3

Wynagrodzenia 2 435,8 4 541,0

Zysk ze sprzedaży (8 337,4) (4 219,8)

Pozostałe przychody operacyjne 274,9 371,5

Pozostałe koszty operacyjne 53,2 2 306,0

Zysk operacyjny (8 115,7) (6 154,3)

Przychody finansowe 1 835,8 1 367,8

Koszty finansowe 6 035,2 8 823,0

w tym Odsetki 1 465,7 2 918,4

Zysk brutto (13 698,1) (13 609,5)

Podatek 327,8 2 693,3

Zysk netto (13 814,2) (16 302,9)
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Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

Bilans - Aktywa

➢ O rosnącej skali działalności i dynamicznym rozwoju Grupy

Kapitałowej Emitenta świadczy znacząca wartość

skonsolidowanej sumy bilansowej (aktywów) Grupy, która

w ostatnich latach istotnie wzrosła i na koniec 3Q 2022 r.

wyniosła 198,6 mln zł.

➢ W strukturze aktywów dominują aktywa obrotowe, które na

koniec 3Q 2022 r. miały 76,2% udział w strukturze

skonsolidowanych aktywów.

➢ Dominujący udział w strukturze aktywów obrotowych ma

pozycja Zapasy, która obejmuje głównie mieszkania

budowane przez Emitenta.

➢ Natomiast w ramach aktywów trwałych dominującą pozycją jest

pozycja Rzeczowe aktywa trwałe o wartości 18,4 mln zł na

koniec 3Q 2022 r. oraz Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe o wartości 15,5 mln zł – pozycja ta dotyczy

kosztów związanych z budowami prowadzonymi przez

Emitenta.

➢ Na koniec 3Q 2022 r. Grupa dysponowała wolnymi środkami

pieniężnymi w wysokości ok. 4 mln zł.

tys. PLN 31.12. 2021 30.09.2022

Aktywa trwałe 13 233,3 47 121,1

Wartości niematerialne i prawne 15,6 7 029,9

Rzeczowe aktywa trwałe 12 137,9 18 401,6

Środki trwałe 12 137,9 13 247,0

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 245,2

Środki trwałe w budowie - 39,2

Zaliczki na środki trwałe w budowie - 5 115,3

Inwestycje długoterminowe 300,3 6 201,7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 771,3 15 479,9

Aktywa obrotowe 107 019,6 151 523,2

Zapasy 77 434,9 129 452,8

Należności krótkoterminowe 14 205,2 12 736,9

Inwestycje krótkoterminowe 13 567,9 4 570,4

w tym środki pieniężne 2 546,0 3 935,4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 811,6 4 763,1

Razem Aktywa 120 253 198 644

Komentarze:
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Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

Bilans – Pasywa (wybrane pozycje) Komentarze:

➢ Grupa finansuje swoją działalność kapitałem obcym - według

stanu na koniec września 2022 r.: skonsolidowane

zobowiązania i rezerwy Grupy miały wartość ok. 237 mln zł.

➢ W strukturze zobowiązań długoterminowych dominują

zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów

wartościowych o wartości na koniec 3Q 2022 r. 33,2 mln

zł, oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 26,2

mln zł.

➢ W strukturze zobowiązań krótkoterminowych dominują

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których wartość

na koniec 3Q 2022 r. wyniosła 72,9 mln zł.

➢ Istotną pozycją w skonsolidowanych pasywach Grupy są

także Rozliczenia międzyokresowe, pozycja ta obejmuje

zaliczki od przyszłych właścicieli budowanych lokali.

tys. PLN 31.12. 2021 30.09.2022

Kapitał własny (12 710,6) (38 935,1)
Kapitał podstawowy 125,0 125,0

Kapitał (fundusz) zapasowy 1 322,8 2 745,1

Pozostałe kapitały rezerwowe - 2,0

Zysk (strata) z lat ubiegłych (344,2) (25 519,8)

Zysk (strata) netto (13 814,2) (16 302,9)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 932,3 237 090,4

Rezerwy na zobowiązania 1 013,7 1 408,1

Zobowiązania długoterminowe 38 432,0 73 651,2

kredyty i pożyczki 1 877,5 26 157,3

z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 32 201,4 33 181,8

Zobowiązania krótkoterminowe 93 117,1 152 024,8

kredyty i pożyczki 52 270,4 72 858,1

inne zobowiązania finansowe 70,0 17 747,9

z tytułu dostaw i usług 19 350,9 10 712,2

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń
761,7 3 921,9

z tytułu wynagrodzeń 331,0 686,9

inne 3 910,3 17 477,9

Rozliczenia międzyokresowe 369,6 10 006,3

Razem Pasywa 120 253 198 644
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1. Emitent posiadający silną pozycję na rynku lokalnym, posiadający zdywersyfikowaną

działalność, obejmującą perspektywiczny segment branży budowlanej – prefabrykację, co

decyduje o dynamicznym rozwoju jego działalności operacyjnej.

2. Atrakcyjne plany rozwoju Emitenta zmierzające do dalszego wzrostu wartości Spółki oraz

umocnienia swojej pozycji w branży.

3. Bogate portfolio realizowanych i planowanych do realizacji projektów Emitenta.

4. Doświadczenie, know-how oraz zaangażowanie kadry zarządzającej i kluczowych

pracowników Grupy Kapitałowej Emitenta, co decyduje o jego przewadze konkurencyjnej.

5. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej

Emitenta, co powinno przełożyć się na dalszą wyraźną poprawę jego wyników

finansowych.

6. Wyraźny wzrost przychodów Emitenta w bieżącym roku oraz prognozowana poprawa

wyników kolejnych latach.

7. Publiczny charakter Emitenta, którego akcje notowane są na rynku NewConnect, co

decyduje o jego transparentności i umożliwia monitorowanie jego sytuacji operacyjno-

finansowej.

Przesłanki 

do Inwestycji

w Emitowane 

akcje 

Przesłanki do Inwestycji



DANE KONTAKTOWE DLA INWESTORÓW

Prefa Group S. A.

ul. Aleksandra Puszkina 63A

62-032 Luboń

tel: +48 530 631 136

e-mail: biuro@prefagroup.pl

Carlson Capital Partners Sp. z o.o.

ul. Emili Plater 49

00-125 Warszawa

tel: +48 510 396 395

e-mail: office@carlsonfinance.com

Ventus Asset Management S.A.

ul. Burgaska 5/38

02-758 Warszawa

tel: +48 22 110 27 27

e-mail: ventusam@ventusam.pl

mailto:biuro@prefagroup.pl
mailto:office@carlsonfinance.com
mailto:ventusam@ventusam.pl
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Niniejszy materiał („Prezentacja”) został przygotowany przez Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, KRS 0000490390 („Spółka”,„Emitent”) i zawiera informacje dotyczące Spółki.

Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce Prezentacja nie jest informacją o papierach

wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych Jedynym dokumentem, którego treść

może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu akcji Emitenta, jest memorandum informacyjne Emitenta opublikowane na stronach internetowych

Emitenta www.prefagroup.pl oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, tj. Ventus Asset Management S.A. www.ventusam.pl.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem

związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Odbiorca powinien uważnie zapoznać się z treścią

memorandum informacyjnego, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do memorandum informacyjnego Prezentacja ani memorandum

informacyjne nie były weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek

i niekompletności Prezentacji Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie.

Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w szczególności oceny, plany, zamierzenia, projekcje, które są obciążone ryzykiem i mogą istotnie różnić się od faktycznych

rezultatów Spółka nie deklaruje, że przedstawione plany, zamierzenia i projekcje zostaną w rzeczywistości zrealizowane lub osiągnięte. Spółka jest uprawniona do uzupełnienia Prezentacji

w całości lub części w dowolnym czasie, lecz nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany

strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z

przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”) ani oferty elektronicznej w rozumieniu art 66 1 Kodeksu cywilnego

Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako proponowanie nabycia instrumentów finansowych Spółki, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty

nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących instrumentów finansowych Spółki lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.

Prezentacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( nr 596 2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125 /WE i

2004/72/WE, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o

inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Odbiorcy Prezentacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka, jej doradcy, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie

Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające Osoby lub

podmioty korzystające z Prezentacji nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny prawnej, podatkowej oraz inwestycyjnej, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka

oraz innych okoliczności, niż wskazane w Prezentacji. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów, jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą lub oceną niniejszej Prezentacji

lub możliwości inwestycyjnej w niej przedstawionej.

Prezentacja nie jest przeznaczona do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, ani Japonii.

Nota Prawna


