
Szacunki wyników za 4Q2020 oraz rozwój w obszarze fotowoltaiki
Konferencja online

5 marca 2021 r.



38,4

13,5

89,9

57,6

2017 2018 2019 2020S

22,9

14,9

34,4

17,8

- 9,9

26,2

4,4

36,8

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20S

11,1

16,7 18,3 17,6

32,9

15,5

10,9

27,3

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20S

2

DANE SKONSOLIDOWANE 

* skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe

EBITDA (S)* [w mln zł]

Dane za 4Q20 na podstawie szacunków

+ 106,7%

EBITDA [w mln zł]

Dane za 4Q20 na podstawie szacunków

EBITDA [w mln zł]

Dane za 4Q20 na podstawie szacunków

+55,1%

- 35,9%
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Dane za 4Q20 na podstawie szacunków

+35,8%
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POLITYKA DYWIDENDOWA

Polityka dywidendowa UNIMOT S.A.

W przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku 

netto. Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-

finansowej Spółki.
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DALSZY ROZWÓJ W OBSZARZE OZE

Otwarcie pierwszego w Polsce showroomu AVIA Solar w Żywcu

Nabycie 80% udziałów w spółce OKE

Umowa z firmą Blueway



- Instalacje o mocy 32 MW gotowe do budowy

- Do końca II kwartału 2021 roku uzyskane będą 

wszystkie decyzje PnB

- Uzgodnione warunki przyłączenia dla 108 MW

- Pozyskany teren dla wszystkich lokalizacji

- Uzyskanie Decyzji Środowiskowa w trakcie 

realizacji

- Warunki przyłączenia i dokumentacja 

projektowa w trakcie przygotowania

- Analiza terenu i zabezpieczanie umów dzierżawy

- Obecnie w weryfikacji grunty o powierzchni 

ok. 1000 ha w kilkunastu lokalizacjach w 

województwach zachodniopomorskim i pomorskim

Projekty zaawansowane – 108 MW

Projekty w rozwoju - 28 MW

Greenfield

Projekt Stargard 18 + 14 MW

PROJEKTY FARM – STATUS REALIZACJI
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UNIMOT EiG – struktura wewnętrzna

Dział developmentu to wykwalifikowany 
zespół inżynierów elektrotechniki, 
budownictwa i energetyki
Posiadamy wiedzę zakresu energetyki 
zawodowej, przyłączeń energii odnawialnej, 
ekspertyz energetycznych, nabywania 
nieruchomości, pozyskiwania uzgodnień, 
wykonywania dokumentacji technicznej 
i towarzyszących decyzji, aż do uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
Posiadamy doświadczenie 
w reprezentowaniu firm w stosunku do 
wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego oraz w kontaktach 
z organami administracji publicznej
Posiadamy wiedzę o zarządzaniu procesami 
inwestycyjnymi w branży OZE
Członkowie działu doświadczenie zdobywali 
w firmach takich jak: Iberdrola Renewables
Polska, Energa SA, Energa Operator, Energa 
Invest, Energa Wytwarzanie

Projekt Moc [MW] Umowa dzierżawy KIP
Decyzja 

środowiskowa

Warunki 

zabudowy/decyzja 

lokalizacyjna

Warunki 

przyłączenia
Projekt Budowlany

Pozwolenie na 

budowę

6 w trakcie

1 w trakcie

1 w trakcie

1,4 w trakcie

1,4 w trakcie w trakcie

12 w trakcie w trakcie

2,8 w trakcie

2 w trakcie w trakcie

Grupa III - Greenfield weryfikacja terenu w trakcie

Grupa II - 28 MW

Grupa I projektów 

realizowanych przez spółkę 

Nowa Energia jest w trakcie 

zwiększenia mocy do 

120 MW

Projekt Moc [MW] Umowa dzierżawy
Warunki 

przyłączenia
Projekt Budowlany

Pozwolenie na 

budowę

9

9

9

5

2

2

9 w trakcie w trakcie

8 w trakcie w trakcie

9 w trakcie w trakcie

9 w trakcie w trakcie

9 w trakcie w trakcie

30 w trakcie w trakcie

SUMA 108

Grupa I - 108 MW

PROJEKTY FARM – STATUS REALIZACJI
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BIEŻĄCA SYTUACJA

▪ ON – bardzo wysoka marża hurtowa i zdecydowanie wyższe wolumeny 

▪ BIO – znaczący spadek marży jednostkowej

▪ LPG – wyższe marże i wolumeny, lepiej od założeń pomimo ciągłych problemów z podażą gazu

▪ Fotowoltaika – początek roku poniżej planów, ale założone cele roczne powinny być zrealizowane 

(silne mrozy i brak wsparcia dla prosumenta w postaci programu Mój Prąd)

▪ Gaz ziemny – realizacja zysków z kawerny w transakcjach spotowych

▪ Spółki gazowe – powyżej założeń dzięki dużym odbiorom głównych klientów

▪ Bitumeny – zgodnie z planem pomimo dużych mrozów 

▪ Oleje – wprowadzony nowy program warsztatowy (inwestycje w zamian za 

odbiór wolumenów)

▪ UEiG – zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży portfela 

umów klientów biznesowych 

Początek roku lepszy niż przewidywaliśmy – gł. za sprawą segmentów paliwowych oraz gazu ziemnego

Przyjęcie UNIMOT do POPiHN

Zamiar przeprowadzenia emisji 

obligacji w 2021 r. 

Podtrzymanie prognozy 75,3 mln zł 

skonsolidowana EBITDA skorygowana
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SPRZEDAŻ NA STACJACH PALIW
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Wolumen sprzedaży detalicznej AVIA [mln ltr]

Stacje własne

Franczyza

Paliwa (ON, benzyna, LPG) – styczeń 2021:

▪ UNIMOT: 

+4% r/r

▪ Pozostałe podmioty zrzeszone w POPiHN*: 

-16% r/r

ON – styczeń 2021:

▪ UNIMOT: 

-2% r/r

▪ Pozostałe podmioty zrzeszone w POPiHN*: 

-14% r/r

Sprzedaż pozapaliwowa per stacja – styczeń 2021:

▪ UNIMOT: 

+10% r/r

▪ Pozostałe podmioty zrzeszone w POPiHN*: 

-5% r/r (sklep), -15% r/r (gastro)

* źródło: POPiHN



RELACJE INWESTORSKIE

UNIMOT S.A.

e-mail: gielda@unimot.pl

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej

akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została

sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży,

ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów

wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji

inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji

zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre

dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do

wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej

Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi

żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie

zawarte w niniejszej prezentacji. Unimot S.A. informuje, że w celu uzyskania informacji

dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są

publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


