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Grupa TUP

� TUP jest firm ą inwestycyjn ą, realizującą innowacyjne projekty w 
ramach kilku segmentów rynkowych. Celem działania TUP S.A. jest 
kreowanie wartości przejmowanych podmiotów. 

� Firma inwestuje w przedsięwzięcia posiadające duży potencjał i dające 
możliwość osiągnięcia wysokiego zwrotu z zaanga żowanego kapitału. 

� Spółka kieruje się zasadami zrównowa żonego rozwoju i 
odpowiedzialno ści społecznej.
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odpowiedzialno ści społecznej.

� Wyniki finansowe TUP S.A. w latach 2005-2009
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TUP – wyniki finansowe

� Firma inwestycyjna poszukuj ąca  nowych 
trendów, niebanalnych rozwi ązań i projektów 
o wysokim potencjale wzrostu

� Posiadane przez TUP firmy stanowi ą aktywa 
spółki, warto ść akcji i udziałów spółek 
zależnych, znajduje odzwierciedlenie w 
rachunku zysków i strat i tym samym 
wpływa na wynik spółki.

TUP – wyniki jednostkowe w tys. zł

dane w tys. zł
01.01-

31.12.2009
01.01.-

31.12.2008
Aktywa trwałe 189 478 184 277

Aktywa obrotowe 5 822 8 895

Przychody ze sprzedaży 715 2 633

Zysk netto 2 194 7 611
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wpływa na wynik spółki.

� Na przychody finansowe firmy składaj ą się 
głównie przychody z odsetek spółek 
zależnych i stowarzyszonych

TUP – wyniki skonsolidowane w tys. zł

dane w tys. zł
01.01-

31.12.2009
01.01.-

31.12.2008
Aktywa trwałe 189 429 184 462

Aktywa obrotowe 99 414 104 649

Przychody ze sprzedaży 27 234 28 008

Zysk netto 1 093 -2 829



TUP – sektory inwestycji

TUP Property firma budująca 
portfel nieruchomości komercyjnych 
na wynajem,  poprzez akwizycje 
rewitalizacje oraz projekty 
deweloperskie

X-press Couriers    
ogólnopolska sieć kurierska (lider na 
rynku warszawskim), usługi 
pocztowe i biurowe

PAI PAGI – dostęp do Internetu, 
transmisja danych

Property B2B

Chmielowskie 
ekomiasteczko Siewierz. Na 120 ha 
pod Katowicami powstanie 1 w 
Polsce miasteczko ekologiczne, z 
pełną infrastrukturą,
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Duncon Bikes
nowoczesne, unikalne ramy  i 
komponenty rowerowe

Port Jachtowy Niepor ęt      
turystyka nad Zalewem 
Zegrzyńskim

Euroconstruction – firma 
posiadająca technologię 
budowy domów 
welorodzinnych w konstrukcji 
stalowej 

Rekreacja Produkcja

Roda - Konfekcjonowanie 
odzieży dla firm  krajowych i 
zagranicznych, produkcja odzieży 
pod marką Modena

pełną infrastrukturą,



TUP – sektory inwestycji

TUP Property – rozwój 
portfela nieruchomo ści 
poprzez projekty 
deweloperski

X-press Couriers   -
reorganizacja struktury, 
decentralizacja, obni żka 
kosztów- break-even w 
połowie roku

PAI PAGI – planowany 
debiut na rynku 
NewConnect

Property B2B

Chmielowskie – wdro żenie 
założeń porozumienia 
inwestycyjnego zawartego z 
MiG Siewierz 

5

Duncon Bikes -
przygotowanie firmy do 
sprzeda ży. 

Port Jachtowy Niepor ęt  -
rozwój produktów 
niezale żnych od warunków 
atmosferycznych

Euroconstruction –

ukończenie nowatorskiej 
technologii, poszukiwanie 
partnera bran żowego

Rekreacja Produkcja

Roda – reorganizacja firmy 
dostosowanie produkcji 
do zmieniaj ącego si ę 
rynku



TUP – portfel spółek

Chmielowskie
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Chmielowskie
Ekomiasteczko Siewierz



Pierwsze ekologiczne miasteczko w Polsce

� Porozumienie inwestycyjne 
Chmielowskie – MiG Siewierz kwiecie ń 2010r – 2015r

MiG Siewierz budowa:
- ok. 2 km dróg publicznych
- ujęcie wody, 
- kolektor ściekowy 

w sumie zaangażowanie na poziomie ok.7 mln PLN
Chmielowskie SP. z o.o. 
- Budowa pozostałej infrastruktury w tym drogi wewnętrzne, 
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- Budowa pozostałej infrastruktury w tym drogi wewnętrzne, 
kanalizacja, media  - koszt ok. 47 mln. PLN

- Budowa obiektów kubaturowych 

� I etap – 1300 jednostek mieszkaniowych 
- Ok. 100 domów jednorodzinnych 
- Ok. 370 domów szeregowych 
- Ok. 840 mieszkań 

� I etap – ok. 140 000m2  powierzchni komercyjnej



Pierwsze ekologiczne miasteczko w Polsce

� I etap – 1300 jednostek 
mieszkaniowych 

- Ok. 100 domów jednorodzinnych 
- Ok. 370 domów szeregowych 
- Ok. 840 mieszkań 

� I etap – ok. 140 000m2  powierzchni 
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� I etap – ok. 140 000m2  powierzchni 
komercyjnej

- ponad 100 tys.m ²– urban office
- ok. 10 tys .m² – suburban office 
- ponad 16 tys.m²- retail
- Hotele 



Wyjątkowe miejsce - wyj ątkowa jako ść

Harmonogram 

czerwiec 2010r.
- uchwalenie MPZP

II kwartał 2010r.- III kwartał 2011 r
- prace projektowe, pozwolenia
- pozyskiwanie finansowania, partnerów 

biznesowych, inwestorów
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biznesowych, inwestorów

IV kwartał 2011r 
- budowa infrastruktury
- sprzedaż pierwszych działek 



TUP – portfel spółek
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TUP Property – budowa spółki 

Celem działania TUP Property jest budowa zdywersyfi kowanego portfela 
wynaj ętych nieruchomo ści komercyjnych generuj ącego atrakcyjny przychód. 

� TUP Property – spółka w 100 % zależna od TUP S.A. założona w 2006 roku. 
Firma inwestuje poprzez akwizycje, rewitalizacje,  a także budowę od 
podstaw projektów w branży nieruchomości.

Historia firmy
- kwiecie ń  2006 założenie spółki TUP Property
- grudzie ń 2006 akwizycja o wartości 6.268.520 zł firmy PHC 

posiadającej interesujący portfel nieruchomości
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posiadającej interesujący portfel nieruchomości
- grudzie ń 2006 akwizycja o wartości 18.650tys. zł nieruchomości 

w Poznaniu, na których powstał projekt Modena Park 
- marzec 2007 podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży 

projektu Modena Park za sumę 65.000tys . 
- marzec - listopad 2007 – zakup portfela wynajętych 

nieruchomości o warto ści 93.000 tys.zł
- listopad 2009 - akwizycja System SL firmy zarządzającej 

nieruchomością o wartości ok.11 000tys.zł
- marzec  2010 - połączenie z Tanis Investments i przejęcie 

wierzytelność o wartości 28 000tys. zł związanej z projektem 
Modena Park



TUP Property

� Portfel nieruchomo ści:
- komercyjne
- biurowe
- logistyczne
- produkcyjne
- galeria handlowa City Point Tychy

� Bank ziemi:
� 271 tys. m² powierzchni całkowitej
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� Przygotowanie, sprzeda ż i doradztwo  w 
zakresie realizacji projektów 
urbanistycznych

� Gotowy projekt urbanistyczny Forest Hill

Spółka osiągnęła w 2009 r. przychody z tytułu wynajmu nieruchomości w 
wysokości 15,9 mln zł co stanowi 85% przychodów z działalności 
operacyjnej TUP Property. 



TUP Property – dane finansowe

wyniki 2009r. prezentują sytuację po przejęciu Spółki System SL

dane w tys. zł 2007r. 2008r. 2009r.

Przychody ze sprzedaży 10 626 23 203 18 767

Wynik operacyjny 65 605 17 260 7 123

Wynik netto 56 561 3 417 8 139

Aktywa 226 603 225 775 236 712

Kapitał własny 77 654 81 440 93 176

70 000

250 000
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Kino centrum Fordon 

We współpracy z lokalnym samorządem i na miejskiej działce powstanie centrum 
usługowo-handlowe Kino-centrum Fordon

� 12 tys. m kw. powierzchni użytkowej

� nowoczesne kino

� nowa placówka Urzędu Miejskiego na terenie 
centrum 
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Podstawowe dane finansowe

� potrzebne nakłady 76.242 tys. zł

� minimalny udział własny 20%  
15.248 tys. zł

- warto ść gruntu wniesiona aportem 
przez miasto  5.000 tys. zł



Forest Hill  

� Plan urbanistyczny zakłada stworzenie przyjaznego 
osiedla mieszkaniowego z lokalnym centrum 
handlowym oraz przestrzenią publiczną 
przygotowaną zgodnie z oczekiwaniami lokalnej 
społeczności we współpracy z miastem Katowice.

� Lokalne centrum handlowe o powierzchni 
6 tys. m kw. 

� 50 tys. m kw. powierzchni użytkowej mieszkań
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Podstawowe dane finansowe

� potrzebne nakłady
- budowa osiedla mieszkaniowego 175.000 tys. zł
- convenience center ok. 27.000 tys. zł

� minimalny udział własny 40-50% -



Prosz ę o pytania!

TUP S.A.
00-108 WARSZAWA
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00-108 WARSZAWA
ul. Zielna 37

www.tup.com.pl

recepcja:
tel: +48 22 338 66 20
fax: +48 22 730 89 55


