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Impel > Konieczne wsparcie dla ochrony.

Fuzja ma wzmocnić
biznes security

Grzegorz Dzik,
prezes Impelu

Wrocławski lider na rynku
usług nie osiągnie zapewne
w tym roku zakładanego,
dwumiliardowego poziomu
przychodów, głównie wskutek
kryzysu na rynku ochrony.
Jako plan minimum zapowiada
utrzymanie wyników z 2013 r.
Kurs akcji spadał w czwartek
nawet o5 proc.
Dla wzmocnienia słabnącego
biznesu w usługach security
spółka planuje w 2014 r. prze
jęcia. Negocjacje już trwają.
Zapowiada też fuzję z jednym
ze znaczących graczy na rynku
ochrony, aby zająć dominującą
pozycję w tym sektorze wkraju.
Poszukiwania strategiczne
go partnera, który w połącze
niu z Impelem zmieniłby układ
sił w branży security w kraju i
poprawił fatalne warunki
biznesu w ochronie, powinny
się zakończyć jeszcze w tym
roku - tylko tyle decyduje się
ujawnić Grzegorz Dzik, prezes
grupy Impel. Podkreśla, że
spółka, mimo upadku branży
ochrony, nadal widzi w tym

segmencie rynku spory po
tencjał. Jest więc zdecydowana
wspierać i ratować najmniej
rentowny w ostatnich latach
rodzaj biznesu w oczekiwaniu
na zmianę sytuacji.
O załamaniu efektywności
usług ochrony mówi się od
lat. Spodziewane w tym roku
odbicie nie nastąpiło: nadal
rynek pustoszy wyniszcza
jąca walka konkurencyjna i
dyktat najniższej ceny. Swoje
dołożyło też państwo: spadły
dotacje do zatrudniania osób
niepełnosprawnych, a poprzez
arbitralne regulacje (wzrost
płacy minimalnej, blokowanie
zmian w ustawie o zamówie
niach publicznych) skokowo
wzrosły koszty pracy, to zaś
kluczowy czynnik w branży
usługowej.
- Cztery lata temu stawki
godzinowe w ochronie zbliżały
się do 14 zł, obecnie spadły do
około 10 zł, poniżej wszelkich
racjonalnych granic- ilustruje
prezes Impelu. Choć więc seg
ment security nadal stanowi
znaczącą część przychodów
grupy - w zeszłym roku ponad
czterysta milionów złotych, to
spółka już zaplanowała zwrot
i przesunięcie aktywności na
dziedziny zdecydowanie bar
dziej rentowne: sprzątanie,
zarządzanie nieruchomościa
mi, obsługę zaopatrzeniową,
usługi kadrowo-księgowe.
To te segmenty biznesu zło
żyły się głównie na zeszłorocz
ne przychody grupy Impel na
poziomie 1561 mln zł -wyższe
od tych z 2012 r. o 144,5 mln zł.
Grupa utrzymała też w 2013 r.
zysk netto na poziomie roku
poprzedniego, czyli ponad 40
mln zł.
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