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INFORMACJA PRASOWA, 

Kraków, 30. maja 2012 r. 

 

AEDES S.A. wybiera się na NewConnect 

 

AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-

projektowych – planuje w II kwartale br. zadebiutować na rynku NewConnect. 

Spółka na początku roku przeprowadziła prywatną emisję akcji serii D o wartości 

ponad 1 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie 

kapitału obrotowego. 

 

Spółka działa na terenie województwa małopolskiego, specjalizując się w generalnym 

wykonawstwie obiektów kubaturowych. Strategia jej rozwoju zakłada dywersyfikację 

działalności m.in. zwiększenie aktywności w zakresie budownictwa przemysłowego, a co za 

tym idzie rozszerzenie oferty usług.  

 

„Chcąc rozwijać naszą działalność zdecydowaliśmy o umocnieniu naszej pozycji na rynku 

budownictwa mieszkaniowego na obszarze województwa małopolskiego. Cel zamierzamy 

osiągnąć dzięki przeprowadzonej niedawno emisji akcji, z której pozyskaliśmy ponad 1 mln 

zł. Kapitał ten pozwoli nam uczestniczyć w większej liczbie przetargów, ponieważ będziemy 

mogli zapewnić większe limity gwarancyjne i wadialne. Ponadto, debiut na rynku 

alternatywnym warszawskiej giełdy traktujemy jako wzmocnienie prestiżu marki AEDES w 

regionie oraz zwiększenie naszej wiarygodności jako wykonawcy zleceń.” – mówi Maciej 

Targosz, prezes zarządu AEDES S.A.    

 

WYNIKI FINANSOWE 

Spółka w 2011 roku wygenerowała 35,1 mln zł przychodów oraz ponad 1 mln zł zysku netto. 

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost o odpowiednio: 34,5 oraz 16,7 

procent.   

Kontakt:  
LIVE PR 
Tel.: (022) 100-54-85 
e-mail:Beata.Kowalczyk@live-pr.pl 
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„Osiągane dotychczas wyniki finansowe są oparte na konsekwentnym realizowaniu strategii 

rozwoju Spółki na rynku w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Głównym naszym 

atutem jest zdolność adaptacji do zmiennych warunków branży budowlanej przy stałym 

podnoszeniu jakości usług świadczonych dla klientów.” – mówi Maciej Targosz. 

 

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Debiut na rynku NewConnect planowany jest na 

koniec II kwartału br. 

 

 

 

*** 

Aedes S.A. specjalizuje się w wykonawstwie pełnego zakresu prac budowlanych: od 

pojedynczych robót budowlanych, poprzez generalne wykonawstwo (w szczególności  

obiektów mieszkaniowych oraz małych obiektów handlowych i biurowych) obejmujące 

prowadzenie robót zasadniczych i wykończeniowych, uruchomienia wszystkich instalacji i 

urządzeń, aż po przekazywanie do eksploatacji gotowych, wyposażonych obiektów. 

Spółka oferuje usługi: kompleksowej aranżacji wnętrz w nowoczesnych systemach, 

remontów obiektów mieszkalnych i biurowych, modernizacji pomieszczeń i obiektów o 

różnym przeznaczeniu, sprzedaży i montażu stolarki i ślusarki budowlanej.  

Aedes S.A. pozyskuje kontrakty poprzez udział w przetargach w zakresie generalnego 

wykonawstwa. W zależności od wielkości i specyfiki projektu budowlanego Spółka może 

realizować inwestycje w trzech opcjach: samodzielnie, z pomocą podwykonawców, bądź 

wynajmując podwykonawców nie angażując się bezpośrednio w prace budowlano-

montażowe.   
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Więcej na: www.aedes.pl 

  

Autoryzowany Doradca: 

WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. 

tel. (71) 79 11 555 

biuro@wdmad.pl 

http://www.aedes.pl/

