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Grupa TUP

TUP jest firmą inwestycyjną. Spółka zakłada lub przejmuje 
firmy charakteryzujące się wysokim potencjałem wzrostu. 
Swoje projekty TUP wspiera kapitałowo, doświadczeniem 
menedżerskim i wizją rozwoju

Ideą TUP jest działanie zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Specjalizujemy się w rewitalizacji przedsiębiorstw -
przemianie firm i nieruchomości w nowoczesne i dochodowe 
przedsięwzięcia

Działalność TUP przekłada się na znaczące wyniki finansowe. 
W 2008 r. Spółka osiągnęła 7,6 mln zł zysku netto. W 2007 r. 
zysk netto Firmy przekroczył natomiast 36,4 mln zł
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TUP –
 

portfel spółek

TUP Property
portfel nieruchomości 
komercyjnych na wynajem, 
realizacja projektów 
deweloperskich i 
inwestycyjnych na rynku 
nieruchomości

Euroconstruction
Wykorzystania stalowych 

konstrukcji w wielorodzinnym 
budownictwie mieszkaniowym

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

Chmielowskie
ekomiasteczko

 

Siewierz. Na 120 ha 
pod Katowicami powstanie
1 w Polsce miasteczko ekologiczne, z 
pełną

 

infrastrukturą

Duncon Bikes
nowoczesne, unikalne ramy i 
komponenty rowerowe

Port Jachtowy Nieporęt      
turystyka nad Zalewem        
Zegrzyńskim

Roda
konfekcjonowanie odzieży dla firm 
zagranicznych i krajowych.
Główny asortyment produkcyjny 
stanowią

 

płaszcze, kurtki, żakiety, 
kostiumy i spodniumy
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TUP –
 

portfel spółek
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TUP Property
 

–
 

portfel nieruchomości na wynajem

Po I półroczu 2009 r. TUP Property zarządzał portfelem wynajętych nieruchomości o 
wartości księgowej niemal 153 mln zł.

Spółka realizuje także projekty deweloperskie i inwestycyjnych

TUP Property

 

buduje i zarządza 
portfelem nieruchomości 
komercyjnych na wynajem: 

biura (ponad 9 tyś m2)

powierzchnie handlowe   (ponad 

17 tyś m2)

centra logistyczne i magazyny 

(prawie 19 tyś m2) Inwestycje planowane
Portfel nieruchomości
Inwestycje zrealizowane
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TUP Property
 

–
 

działalność
 

bieżąca i wyniki 1H 2009

Rentowny portfel wynajętych nieruchomości – Spółka osiągnęła przychody z działalności 
operacyjnej w wysokości ponad 8,6 mln zł, w tym z tytułu wynajmu nieruchomości w wysokości 6,5 
mln zł. Zysk brutto przed kosztami ogólnego zarządu wyniósł niemal 5,4 mln zł. Zysk ze sprzedaży to 4 
mln zł

Zmiana wartości nieruchomości i kredytów zaciągniętych w walutach obcych jest częściowo 
równoważona przez wycenę nieruchomości inwestycyjnych metodą dochodową

Prace nad utworzeniem Inwestycyjnego Funduszu Zamkniętego. W planach również konsolidacja 
działalności spółek TUP Property, System SL oraz Tanis Investments

Ważne bieżące projekty: Forest Hill w Katowicach oraz współpraca ze spółką Chmielowskie przy 
projekcie eko-miasteczka w Siewierzu

Przyszła sytuacja spółki - kluczowe czynniki:  wycena nieruchomości, ogólna sytuacja gospodarcza 
(wpływ na sytuację najemców) oraz kurs PLN/EUR
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TUP –
 

portfel spółek

Chmielowskie
Ekomiasteczko

 

Siewierz
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Pierwsze ekologiczne miasteczko w Polsce

Masdar w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich…
Dongtan w Chinach…
Sherford w Wilkiej Brytanii i…
…Eko-miasteczko Siewierz w Polsce

Plan stworzenia nad Zalewem Przeczycko-
Siewierskim ekologicznego miasteczka, 
dysponującego pełną infrastrukturą
Powierzchnia 120 ha, 30 min. do centrum Katowic
Rynek, hotel, marina i 16 hektarowy park
Miasto ogród – zabudowa niskimi, 2-3 
kondygnacyjnymi kamieniczkami, domami 
szeregowymi i jednorodzinnymi.
Przestrzeń publiczna gwarantująca możliwość
poruszania się bez samochodu (ruch kołowy 
zorganizowany na obrzeżach)
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I etap inwestycji do 2012 

Teren do 44 ha, ok. 3000 mieszkańców

W lipcu br. rozpoczęcie współpracy z New Broad Street
(twórcy Celebration i Baldwin Park w USA) - stworzenie 
finalnej koncepcji biznesowej dla projektu i pozyskanie 
partnerów strategicznych 

Rozmowy z Gminą dotyczące podpisania umowy 
inwestycyjnej (drogi, kanalizacja)

Trwa proces uchwalania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Terenu. Plan został wyłożony 
uprawomocnienie spodziewane pod koniec 2009 r.

Spółka Chmielowskie zacznie osiągać przychody i 
spodziewa się zysków w momencie uruchomienia 
sprzedaży nieruchomości objętych projektem
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TUP –
 

portfel spółek
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Innowacyjność
 

w zakresie konstrukcji stalowych

Główny cel Euroconstruction: opracowanie unikalnej 
technologii budowy domów z wykorzystaniem lekkiej 
konstrukcji stalowej (nowy projekt)

Podjęcie działań restrukturyzacyjnych w związku ze 
spowolnieniem na szeroko rozumianym rynku 
budowlanym 

reorganizacji działów produkcyjnych i 
technologicznych
koszty stałe po I półroczu 2009 zmniejszone prawie 
3-krotnie w stosunku do poprzedniego okresu
koszty restrukturyzacji w większości poniesione w I 
półroczu 2009 r. (strata netto po I półroczu wyniosła 
1,8 mln zł)
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Euroconstruction -
 

innowacyjna technologia

Czynniki mające wpływ na działalność

 

i wyniki:

Działania zmierzające do zakończenia prac nad 
pozyskaniem technologii budowy domów w 
konstrukcji stalowej

Rozmowy prowadzone z potencjalnymi klientami 
m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego 
(wykorzystanie technologii na potrzeby budownictwa 
komunalnego)

Udział w Wielkopolskim Regionalnym Programie 
Operacyjnym  (WRPO)  lub  ogólnopolskim Programie 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG). Cel -
częściowe sfinansowanie ze środków europejskich 
wdrożenia nowej technologii budowy domów w 
lekkiej konstrukcji stalowej
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TUP –
 

portfel spółek
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X-press
 

Couriers
 

-
 

lider warszawskiego rynku przesyłek

Lider  warszawskiego rynku przesyłek miejskich, świadczący 
także usługi kurierskie o zasięgu krajowym         i 
międzynarodowym

Firma oferuje również usługi magazynowe oraz 
konfekcjonowania materiałów

Dziennie przewozi średnio ok. 1500 przesyłek, współpracując z 
70 kurierami samochodowymi i 30 rowerowymi

Prowadzi 12 punktów (w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, 
Wrocławie, Poznaniu i Łodzi)

W I połowie 2009 r. firma zanotowała znaczny spadek 
zamówień. Dzięki renegocjacji umów z podwykonawcami i 
ograniczeniu kosztów spółka zachowała rentowność

Przychody ze sprzedaży w 1H 2009 r. wyniosły ponad 2,8 mln zł. 
Spółka zanotowała stratę netto 0,4 mln zł

Członek sieci Skynet

 

Worldwide

 

Express i 
Global

 

Distribution Allaince
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X-Store
 

–
 

nowa oferta i nowy model obsługi

Kwiecień

 

2009 -

 

poszerzenie oferty X-press

 

Couriers

 
poprzez systematyczne przekształcanie Punktów 
Obsługi Klienta w X-Store:

wynajem skrytek pocztowych
udzielenie adresu do zarejestrowania działalności 
gospodarczej
sprzedaż materiałów do pakowania
usługa pakowania
wypożyczanie projektorów
obsługa korespondencji pocztowej
sprzedaż materiałów biurowych
sprzedaż i regeneracja kardridży
sprzedaż znaczków pocztowych
usługi kurierskie
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TUP –
 

portfel
 

spółek
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DunCon
 

-
 

komponenty rowerowe dla wymagających

DunCon Bikes jest liderem na polskim rynku producentów ram 
rowerowych do sportów grawitacyjnych

W produkcji stosuje najnowsze technologie i korzysta z 
innowacyjnych rozwiązań projektowych

Jest właścicielem takich marek jak „DunCon”, „Prodigy” oraz 
“Karpiel”

TUP jest inwestorem finansowym DunCon Bikes od połowy 2008 r.

W 2008 r. Ducon Bikes włączył do swojego portfolio konstrukcje 
Jana Karpiela, wkraczając tym samym na rynek najbardziej 
zaawansowanych i pożądanych produktów na świecie

W pierwszym półroczu DunCon Bikes osiągnął przychody ze 
sprzedaży na poziomie 0,7 mln zł. Spółka poniosła 0,3 mln zł straty 
netto
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TUP –
 

portfel
 

spółek
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Port Jachtowy Nieporęt na Zalewem Zegrzyńskim

Spółka prowadzi port śródlądowy dla blisko 200 jachtów na obszarze 8 
ha nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą

W sezonie żeglarskim 2009 Port Jachtowy Nieporęt wzbogacił się o 25 
nowych łódek Bahia. Jest to najnowocześniejsza i jedna z największych 
flot na polskim śródlądziu

Celem spółki jest rozwój wspólnie z gminą Nieporęt infrastruktury 
hotelowej lub ośrodka sportów olimpijskich nad Zalewem Zegrzyńskim

Spółka zaangażowana jest we współpracę z lokalnymi władzami w 
kwestii opracowania strategii promocji regionu, ekologii oraz 
wykorzystania funduszy unijnych

Widoczny rozwój firmy w I półroczu - niemal podwojenie przychodów 
(nowa flota, dwukrotnie większe wpływy z cumowania jachtów, 80% 
wzrost wykorzystania bazy noclegowej). Przychody ze sprzedaży w 1H 
2009 wyniosły 0,8 mln zł. Strata netto wyniosła 0,15 mln zł (związana 
m.in. ze wzrostem kosztów finansowych)
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TUP –
 

portfel
 

spółek

Roda
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Roda
 

–
 

konfekcjonowanie odzieży

Spółka zajmuje się konfekcjonowaniem odzieży damskiej na zlecenie 
firm krajowych i zagranicznych. Produkuje także odzież pod marką
Modena

Na wynik Spółki wpływ miała sytuacja w branży odzieżowej – w I 
półroczu 2009 uszczuplenie portfela zamówień o ok. 30% w 
stosunku do lat poprzednich

Reakcja Spółki - znaczne podniesienie wydajności produkcji. Przy 
uszczuplonym portfelu zamówień sezonu 2009 i jednoczesnej 
redukcji zatrudnienia z 99 do 76 osób wydajność wzrosła o ponad 
16%

W I półroczu Spółka przeprowadziła szereg prac remontowych i 
modernizacyjnych, usprawniających prowadzenie działalności i 
podnoszących standard świadczonych usług

Przychody Spółki w 1H wyniosły niemal 1,3 mln zł, strata netto 0,4 
mln zł
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Podsumowanie
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TUP S.A. –
 

jednostkowe wyniki finansowe

TUP jest spółką inwestycyjną jej 
działalność najlepiej obrazują wyniki 
jednostkowe

Wpływ na wyniki finansowe TUP w 
poszczególnych latach mają przede 
wszystkim bieżąca wycena spółek 
posiadanych w portfelu, a także wyniki 
osiągane dzięki finalizowaniu i 
sprzedaży poszczególnych projektów 
inwestycyjnych

Zgodnie z przepisami raportujemy 
wyniki skonsolidowane, sumujące 
wyniki wszystkich naszych spółek, ale w 
sensie biznesowym spółki te nie tworzą
grupy kapitałowej

dane w tys. zł 01.01-

 
30.06.2009

01.01-

 
30.06.2008

Aktywa trwałe 182 082 195 560 

Aktywa obrotowe 12 006 11 177 

Przychody ze 
sprzedaży 370 231 

Zysk netto 89 3 945 

Regularnie osiągany zysk netto:
2006: +8,7 mln zł
2007: +36,4 mln zł
2008: +7,6 mln zł
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Podsumowanie i plany

Kontrola nad ograniczaniem / utrzymaniem kosztów stałych spółek zależnych, 
utrzymanie płynności finansowej na zadawalającym poziomie

Analiza możliwości ewentualnych przejęć / sprzedaży projektów

Główne czynniki mające wpływ na wyniki Spółki w 2009 r.:

Wartość portfela nieruchomości spółek zależnych (w tym projekty Forest Hill
oraz miasteczko Siewierz – spodziewane otrzymanie Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego)

Terminowa zapłata należności przez Modena Park

Kurs walutowy i sytuacja makroenomiczna – wpływ na działalność spółek oraz 
sytuację najemców portfela nieruchomości (TUP Property)
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Proszę
 

o pytania!

TUP S.A.
00-108 WARSZAWA

ul. Zielna 37

www.tup.com.pl

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