2017-12-29

Już 100 stacji w Polsce sprzedaje paliwo on-line
Aplikacja mobilna Tankuj24 zrzeszyła już 100 stacji paliw w Polsce. To najszybciej rozwijająca się
wirtualna sieć stacji paliw, która w przeciągu 8 miesięcy funkcjonowania zdobyła aż 13 tys.
użytkowników. Aplikacja Tankuj24, czyli nowatorski projekt spółki UNIMOT S.A. pozwalający na zakup
paliwa on-line, rozwija się w rekordowym tempie. W ciągu zaledwie 8 miesięcy od wejścia na rynek
współpracę z aplikacją podjęło aż 100 stacji paliw. Wśród nich są zarówno stacje takich marek jak: BP,
Lotos, Circle K, Moya czy Huzar, jak również placówki niezależne. Współpraca z Tankuj24 jest też
standardem na każdej stacji paliw …

2017-11-21

Tankuj24 z GreenZone
Do aplikacji Tankuj24 dołączyła sieć stacji paliw Green Zone. Stacje zlokalizowane są na południu
Polski, w miejscowościach: Sarnów, Olkusz, Łazy, Sławków i Ogrodzieniec. Źródło: UNIMOT SA

2017-03-14

UNIMOT będzie elektronicznie zarządzał dostawami z baz paliwowych
UNIMOT SA udostępnia system elektronicznego zamawiania produktów paliwowych „e-Zamówienia”.
Dzięki zintegrowaniu aplikacji „e-Zamówienia” z systemami operatorów baz paliwowych informacje o
zamówionych produktach zostaną automatycznie przesłane do właściwej bazy paliwowej. W „eZamówienia” będzie można od razu zgłosić w bazie paliwowej kierowców i samochody, które zostaną
wysłane do konkretnej bazy po odbiór zamówionego produktu petrochemicznego. - Celem strategicznym
UNIMOT na kolejne lata jest umacnianie pozycji na rynku paliw, między innymi poprzez wdrażanie
nowoczesnych technologii - mówi Robert Brzozowski, …

2017-03-07

UNIMOT na GPW
Po przeprowadzonej z sukcesem ofercie publicznej, akcje UNIMOT przeniesione z NewConnect i prawa
do nowych akcji (PDA) serii J zadebiutowały na GPW. Kurs PDA na debiucie wzrósł o 20% do 54 zł,
cena akcji przenoszonych z NewConnect pozostawała niemal bez zmian. Prawa do akcji UNIMOT serii J

wyemitowane podczas oferty publicznej zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. Do obrotu trafiło
2,2 mln PDA UNIMOT, z czego w ofercie publicznej 440 tys. zostało przydzielone inwestorom
indywidualnym. Równocześnie do obrotu na rynku regulowanym trafiły akcje UNIMOT dotychczas
notowane na rynku NewConnect. Kurs PDA w chwili …

2017-01-12

UNIMOT planuje sfinansować budowę sieci AVIA z emisji nowych akcji
UNIMOT S.A., od 2012 r. spółka notowana na NewConnect, opublikowała prospekt emisyjny w związku
z emisją do 2,2 mln nowych akcji oraz przeniesieniem akcji Spółki do obrotu na rynek regulowany GPW.
Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać około 85 mln zł. Środki te przeznaczone mają być na
zwiększenie skali działalności Grupy i posłużą realizacji czterech głównych celom inwestycyjnym: 1.
Inwestycje w nowoczesne technologie - uruchomienie nowego kanału sprzedażowego paliw z
wykorzystaniem innowacyjnej, mobilnej platformy, „tankuj24.pl” wspomagającej sprzedaż oleju
napędowego i benzyn w nowym kanale dystrybucji …

2016-12-12

UNIMOT wspiera edukację polskich studentów za granicą
UNIMOT S.A. wspiera edukację najzdolniejszych polskich studentów na zagranicznych uczelniach.
Dzięki porozumieniu z Fundacją Ivy Poland, Spółka udzieliła pierwszej pożyczki jednemu z
podopiecznych Fundacji. Spółka UNIMOT w ramach współpracy z Fundacją Ivy Poland, udzieliła
pierwszej pożyczki polskiemu studentowi na pokrycie kosztów zagranicznych studiów. Dzięki UNIMOT,
Bartosz jeden z podopiecznych fundacji będzie mógł dokończyć studia na Uniwersytecie Kolumbia w
Nowym Jorku. Nieoprocentowana pożyczka w wysokości 30 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie
brakujących kosztów czesnego. Z uwagi na sytuację …

2016-11-25

UNIMOT chce przystąpić do AVIA International, by rozwijać detaliczną sprzedaż paliw
UNIMOT, multienergetyczna grupa kapitałowa, planuje przystąpić do stowarzyszenia AVIA
International, dzięki czemu zyska prawo do posługiwania się marką AVIA w Polsce. Celem jest rozwój
detalicznej sprzedaży paliw. Stowarzyszenie AVIA International, skupiające operatorów zarządzających
ok. 3000 stacjami paliw w całej Europie, podjęło decyzję o przyjęciu UNIMOT w skład członków
stowarzyszenia. Dzięki temu UNIMOT zyska w Polsce prawo do posługiwania się znakiem towarowym
AVIA, rozpoznawalnym w całej Europie, przy sprzedaży detalicznej paliwa. - Dotychczasowy model
dystrybucji paliwa przez UNIMOT polega na …

2016-11-21

Polscy producenci motoryzacyjni jednoczą siły
18 listopada w Rzeszowie, podczas Kongresu 590, odbyła się oficjalna prezentacja Stowarzyszenia Polska
Grupa Motoryzacyjna. Stowarzyszenie założyło 10 firm członkowskich, a jego głównym celem jest
wspieranie rozwoju polskich producentów branży motoryzacyjnej. Branża motoryzacyjna jest jedną z
najdynamiczniej rozwijających się obecnie gałęzi gospodarki, a wartość jej produkcji szacowna jest na
ponad 60 mld zł rocznie. Ponad połowa z produkowanych w Polsce części, akcesoriów czy podzespołów
trafia na eksport. Potencjał i znaczenie motoryzacji w rozwoju kraju dostrzegło także Ministerstwo
Rozwoju, wpisując branżę w …

2016-11-16

UNIMOT zapowiada aplikację mobilną Tankuj24 do zakupów taniego paliwa.
UNIMOT prezentuje projekt Tankuj24, aplikacji mobilnej, dzięki której kierowcy będą mogli kupować
paliwa taniej. Ten innowacyjny autorski projekt ma szansę zmienić rynek handlu paliwami w Polsce.
Posłuchaj, co mówi Marcin Zawisza, wiceprezes UNIMOT o Tankuj24 Posłuchaj, co mówi Robert
Brzozowski, prezes UNIMOT o Tankuj24 UNIMOT polski niezależny importer paliw ogłosił innowacyjny
projekt o nazwie Tankuj24, który ma oferować polskim kierowcom dostęp do zakupu tańszego paliwa
przez aplikację mobilną. Aplikacja będzie dostępna na smartfony i tablety z systemem Android oraz iOS.
Za pośrednictwem aplikacji będzie …

2016-11-15

UNIMOT po III kwartałach 2016 r.
Zysk UNIMOT po III kwartałach 2016 r. wzrósł o 148% rdr do 20,3 mln zł. Spółka po raz kolejny

podnosi prognozy wyników na ten rok. UNIMOT, dynamicznie rozwijająca się multienergetyczna grupa
kapitałowa, opublikowała sprawozdanie finansowe za III kwartały 2016 r. Przychody Grupy wzrosły rok
do roku o 65%, a zysk netto o 148%. Wysoka dynamika wzrostu zysku sprawia, że UNIMOT kolejny raz
w tym roku podnosi prognozy finansowe na 2016 r. Narastająco za 9 miesięcy 2016 r. Grupa osiągnęła
przychody ze sprzedaży na poziomie 1,53 mld zł w porównaniu do 924,2 mln zł przychodów w
analogicznym okresie 2015 r. Natomiast …

2016-11-10

Na Podkarpaciu powstała Polska Grupa Motoryzacyjna
9 listopada br. w Sędziszowie Małopolskim została powołana Polska Grupa Motoryzacyjna – pierwsze w
Polsce stowarzyszenie zrzeszające wyłącznie krajowych producentów z branży. Inicjatorem i Prezesem
Zarządu PGM jest Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów S.A. Stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski.
Stowarzyszenie skupia głównie firmy z regionu podkarpackiego, który uważany jest za lidera branży
motoryzacyjnej w Polsce. Elementem wyróżniającym Polską Grupę Motoryzacyjną spośród innych
stowarzyszeń branżowych jest fakt, że w jej skład wchodzą tylko przedsiębiorstwa z polskim kapitałem.
Wśród firm założycielskich PGM, …

2016-10-21

UNIMOT wyróżniony w konkursie The Best Annual Report
Roczne sprawozdanie finansowe multienergetycznej grupy kapitałowej UNIMOT S.A. zostało
wyróżnione w konkursie The Best Annual Report 2015, w kategorii spółek z rynku NewConnect. - Z dumą
odebraliśmy wyróżnienie dla naszego rocznego sprawozdania finansowego. To dla nas potwierdzenie, że
warto wkładać wysiłek by dane finansowe spływające z całej naszej grupy były prezentowane w jasny i
czytelny sposób – mówi Małgorzata Garncarek, członek Zarządu i dyrektor finansowy UNIMOT S.A.
Konkurs The Best Annual Report był organizowany po raz 11. przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Jest adresowany do wszystkich spółek …

2016-10-12

Dział paliw UNIMOT ma nowego dyrektora
Spółka UNIMOT pozyskała kolejnego eksperta z branży paliw. Na czele działu handlowego tego sektora
stanął Wojciech Szafałowicz – były dyrektor handlowy w spółce Orlen Paliwa. Wojciech Szafałowicz jest
ekspertem od rozwoju sprzedaży. Doświadczenie zawodowe zdobył w Grupie Orlen, gdzie pracował przez
14 lat w spółkach: Orlen Morena, Orlen PetroCentrum i Orlen Paliwa. Kolejno zajmował stanowiska:
Specjalista ds. Analizy Rynku, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu oraz Dyrektor Regionu. W Grupie
UNIMOT Wojciech objął stanowisko Dyrektora Handlowego ds. Paliw. – Bardzo mnie cieszy obecność
tak znakomitego eksperta w …

2016-10-11

UNIMOT na konkursie filmów korporacyjnych w Cannes
„Paliwa, energia, gaz”, czyli film korporacyjny multienergetycznej grupy kapitałowej UNIMOT S.A.
zostanie zgłoszony do międzynarodowego konkursu filmów korporacyjnych w Cannes (The Cannes
Corporate Media & TV Awards). - W filmie opowiadamy o UNIMOT, naszej działalności i dynamicznym
wzroście, a także o tym, jak chcemy zmieniać rynek energii w Polsce – mówi Robert Brzozowski, prezes
zarządu UNIMOT S.A. – Jako firma stawiamy na nowoczesne technologie nie tylko w biznesie, ale i w
komunikacji. Stąd pomysł na film korporacyjny, dzięki któremu będziemy budowali wizerunek naszej
firmy jako podmiotu działającego w …

2016-10-06

UNIMOT w indeksie NewConnect Focus
UNIMOT dynamicznie rozwijająca się multienergetyczna spółka, znalazła się w indeksie NewConnect
Focus, grupującym spółki o najlepszej kondycji, spełniających wysokie kryteria związane z pozycją
finansową i sposobem wypełniania obowiązków informacyjnych. Indeks NewConnect Focus zastąpił
dotychczasowy indeks NewConnect Lead. Założenia nowej segmentacji rynku NewConnect zostały
opracowane przez GPW we współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców. Nowe zasady segmentacji
mają na celu ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich
kondycji i związanego z tym ryzyka inwestycyjnego, jak …

2016-09-13

Braki paliw na bazach - komentuje Marcin Zawisza, wiceprezes UNIMOT SA
Jesteśmy świadkami działania pakietu paliwowego, czyli przepisów mocno ograniczających działanie

szarej strefy. –Widać to szczególnie na ścianie wschodniej Polski (woj. lubelskie, podlaskie), gdzie udział
w obrocie nielegalnego paliwa był największy. Efektem jest oczywiście wzrost popytu na legalny olej
napędowy; potrzeby paliwowe nie zmniejszyły się przecież, a ilość dostępna na rynku - i owszem.
Obserwujemy zwiększony ruch w całych łańcuchu logistycznym dostaw oleju napędowego – począwszy od
pracującego na najwyższych obrotach portu rozładunkowego i jednocześnie bazy paliwowej w Dębogórzu,
przez zdecydowanie …

2016-09-07

Pakiet paliwowy zadziałał, a w branży energetycznej możliwe konsolidacje
Pakiet paliwowy który wszedł w życie 1 sierpnia, to pierwszy skuteczny sposób wyeliminowania szarej
strefy – mówi Adam Sikorski Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. podczas Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Po sierpniu widać wyraźne ożywienie u głównych graczy rynkowych. My
również to obserwujemy u siebie w spółce – dodaje Sikorski. Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w
Krynicy, Adam Sikorski był także prelegentem podczas panelu dyskusyjnego pt. „Jak konsolidować, żeby
się rozwijać?”. Komentując panel dyskusyjny Sikorski stwierdził: - Myślę, że zmiany które zaszły obecnie
w sektorze energetycznym, szczególnie …

2016-09-05

Nowa koncesja OPZ dla UNIMOT
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ponownie udzielił UNIMOT S.A. koncesji na obrót paliwami

ciekłymi z zagranicą (OPZ). Nowa koncesja będzie obowiązywała przez kolejne dwa lata. Koncesja OPZ
umożliwia UNIMOT S.A. prowadzenie działalności w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami
oraz gazem płynnym z podmiotami zagranicznymi. Warunkiem jej uzyskania było m.in. złożenie przez
Spółkę tzw. kaucji gwarancyjnej, czyli zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł. Kaucja
gwarancyjna zabezpiecza m.in.: opłaty z tytułu posiadania koncesji, opłatę zapasową, ew. kary wynikające
z niezrealizowania Narodowego Celu …

2016-07-26

UNIMOT powołuje do Zarządu byłego prezesa Orlen Gaz
25 lipca br. w spółce UNIMOT nastąpiły istotne zmiany w składzie Zarządu. Z powodów osobistych
rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu złożył Andrew Smith. Na jego miejsce Rada Nadzorcza
powołała Marcina Zawiszę, obecnego dyrektora ds. rozwoju UNIMOT SA. Marcin Zawisza będzie
również pełnił funkcję wiceprezesa UNIMOT S.A. - Marcin Zawisza to ekspert, mający olbrzymie
doświadczenie w realizacji projektów gazowych i paliwowych w największych krajowych koncernach,
m.in. Orlen Gaz czy Shell Polska - komentuje Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
UNIMOT S.A. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej …

2016-07-13

UNIMOT upublicznia internetową platformę do handlu olejem napędowym
Grupa kapitałowa UNIMOT S.A. udostępniła dla swoich klientów biznesowych nowy portal transakcyjny
umożliwiający zakup oleju napędowego przez Internet w trybie on-line w oparciu o notowania tego
produktu na światowych rynkach. Portal prezentuje aktualne na daną chwilę ceny oleju napędowego w 12
bazach paliwowych w Polsce. Portal wystartował pod adresem: www.HurtPaliwa24.pl - Jesteśmy
przekonani , że wraz z uruchomieniem portalu HurtPaliwa24 wejdziemy w nowy etap naszej
dotychczasowej współpracy z klientami. Od dzisiaj nasza oferta cenowa będzie jeszcze bardziej aktualna
niż dotychczas i ściśle skorelowana z cenami …

2016-06-03

UNIMOT S.A. wypłaci rekordową dywidendę
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMOT S.A., dynamicznie rozwijającej się multienergetycznej
spółki, podjęło decyzję o przeznaczeniu na dywidendę 3,97 mln zł z zysku za 2015 r. Oznacza to, że na
jedną akcję przypadnie 68 gr. Jest to decyzja zgodna z rekomendacją Zarządu. „2015 r. był rekordowy dla
UNIMOT-u, zarówno pod względem zysku, jak i przychodów. Cieszymy się, że możemy akcjonariuszom
wypłacić najwyższą w naszej historii dywidendę” – mówi Robert Brzozowski, prezes UNIMOT S.A.
„Jesteśmy spółką regularnie wypłacającą dywidendy. Zgodnie z naszą polityką, na dywidendy chcemy
przeznaczać 30 proc. …

2015-10-28

Nowy zarząd Unimotu
Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. na posiedzeniu 27 października br. odwołała Przemysława Podgórskiego
z funkcji Prezesa Zarządu. Jego miejsce zajął Robert Brzozowski, dotychczasowy Członek Zarządu i
Dyrektor Handlowy Spółki. W skład Zarządu powołano Andrew Smitha – Dyrektora ds. Tradingu Gazem
Ziemnym. Zmiana w Zarządzie UNIMOT S.A. jest kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju Spółki i całej
Grupy Kapitałowej w jej strategicznych obszarach tj. paliwach ciekłych i gazie ziemnym – mówi Adam
Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. - Spółka od półtora roku intensywnie rozwija
działalność w zakresie hurtowego obrotu …
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