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Informacje o Spółce 

Oferujemy najwyższej jakości 
gaz płynny, zaopatrując          
w energię sektory:  
 
 usług 
 rolnictwa 
 przemysłu 
 odbiorców hurtowych 

oraz indywidualnych 

UNIMOT GAZ S.A. jest spółką giełdową, zajmującą się obrotem 
gazem płynnym (LPG) 

Spółka jest liderem rynku gazu płynnego w Polsce 



Rynek LPG w Polsce 
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 Dane zostały określone w tys. ton 



Rynek LPG w Polsce 

 2. miejsce wśród krajów                

z największą liczbą 

samochodów zasilanych 

autogazem 

 4. miejsce wśród 

największych światowych 

konsumentów autogazu 

 7. miejsce wśród 

największych europejskich 

konsumentów LPG 
 

Źródło: Raport POPG 2012   

Udział Polski w światowym rynku LPG  



Działalność Spółki 

Działalność UNIMOT GAZ S.A. 
bazuje na relacjach                          
i ponad 20-letnim 
doświadczeniu Unimot Express  
–  specjalisty w 
międzynarodowym  
obrocie produktami 
petrochemicznymi  



Działalność Spółki 

Rozwijamy działalność 
rozlewni gazu w 
Zawadzkiem (woj. opolskie) 
utworzonej 
w latach 80.  

Spółka UNIMOT GAZ  rozpoczęła działalność operacyjną         
w 2011 r., po wydzieleniu z Unimot Express Sp. z o.o. 



Debiut giełdowy 

26 września 2012 r.   
- debiut UNIMOT GAZ  
na rynku NewConnect 

Jako pierwsza firma                          
z sektora dystrybucji LPG  
Spółka wprowadziła swoje akcje           
do alternatywnego obrotu GPW 



Struktura akcjonariatu 

86% 

11% 
3% 

Udział w kapitale zakładowym 

Unimot Express
Sp. z o.o.

Zemadon LTD

Pozostali



Status Spółki publicznej 

 Pozyskanie nowych źródeł finansowania 
 Dynamiczny rozwój 
 Zwiększenie rozpoznawalności i transparentności 
 Wzmocnienie reputacji 
 Wzrost motywacji do działania 

 
 
 
 
 
 
 



Kanały dystrybucji 

Spółka oferuje sprzedaż gazu płynnego  
w czterech segmentach: 

 

Hurt 

własna  

rozlewnia gazu 

terminale 
przeładunkowe 

sprzedaż 
zagraniczna 

Zbiorniki 

odbiorcy 
indywidualni 

odbiorcy 
biznesowi 

Butle 

własne centra 
dystrybucyjne 

sieć dealerów 
hurtowych             

i detalicznych  

Autogaz 

 stacje paliw 



Własna rozlewnia gazu 

Rozlewnia  w  Zawadzkiem 
dysponuje: 
 
 zbiornikami gazu płynnego        

o łącznej pojemności              
720 m³ (380 ton) 
 

 bocznicą kolejową,  
umożliwiającą samodzielny 
przeładunek gazu                      
do autocystern 
 

 nowoczesną aparaturą 
kontrolno-pomiarową 

Zdolność przeładunkowa rozlewni wynosi                                
50 tys. ton gazu rocznie 
 



Najwyższa jakość obsługi 

 doskonała infrastruktura 
do napełniania butli  

 nowoczesny tabor 
samochodowy 

 doradztwo techniczne 
 płynność i terminowość 

dostaw 
 
 



Obszar dystrybucji w Polsce 

GDAŃSK 
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JORDANÓW 

Rozlewnia gazu 

Centra dystrybucji 



Zasięg dystrybucji 



Wyniki sprzedaży 
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Wolumen sprzedaży gazu płynnego w tonach 

 Dane dla UNIMOT GAZ S.A. i rozlewni gazu, działającej w obrębie Unimot Express Sp. z o.o. 



Wyniki sprzedaży 
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 Dane zostały ujęte w mln zł 



Wskaźniki giełdowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE DUON 
 

UNIMOT 
GAZ  

PGNIG 
 

wartość księgowa na akcję  1,91 4,50 3,73 

zysk na akcję EPS  0,06 0,49 0,33 

P/E (cena rynkowa/zysk netto) 11,22 6,12 15,70 

P/BV (cena rynkowa/wartość 
księgowa)  0,36 0,67 1,39 

EV/EBITDA 7,50 5,99 15,67 

kapitalizacja na koniec roku (mln zł) 71 10 30 562 

Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Spółek na dzień 31.12.2012  



Strategia rozwoju 



Strategia rozwoju 

Zwiększenie 
sprzedaży 
hurtowej 

w zakresie 
importu 
bezpośredniego 
oraz z terminali 
zewnętrznych 

Umocnienie 
pozycji 
dystrybutora 
LPG 

w regionie 
Polski 
południowo-
zachodniej Intensyfikacja 

sprzedaży 

gazu w butlach 
oraz gazu luzem 

Wykorzystanie 
możliwości 
rozwoju 

w segmencie 
obrotu gazem 
ziemnym oraz 
szans, jakie dają 
zmiany rynku 
związane              
z konsolidacją 
branży 

Wzrost 
wartości 
UNIMOT GAZ       
i uplasowanie 
walorów Spółki 

w segmencie 
LEAD rynku 
NewConnect,                   
a docelowo  -  
na głównym 
rynku GPW  



Mocne strony Spółki  

• sieć  dostawców, 
gwarantująca 
płynność 
i terminowość 
dostaw 

• ekspansja na 
dalsze regiony 

• wejście na rynek 
gazu ziemnego 

• znajomość 
globalnych         
trendów 

• wykwalifikowana 
kadra 
pracownicza 

• podmiot  silnej 
Grupy 
kapitałowej, 
zapewniającej 
niezależność od 
zagranicznych 
dostawców 

stabilne 
finansowanie 

doświadczenie 
w branży 

sprawdzeni 
partnerzy 

dynamiczny 
rozwój 



Kontakt 

 
UNIMOT GAZ S.A. 

ul. Świerklańska 2 a 
47-120 Zawadzkie  

 
tel. +48  (77) 461 65 48 
fax  +48  (77) 461 64 96  
e-mail: ug@unimot.pl 

 
 

Przemysław Podgórski  
Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A. 

 
e-mail: przemyslaw.podgorski@unimot.pl 

www.unimotgaz.pl 
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Zapraszamy do współpracy 


