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Charakterystyka rynku taboru kolejowego



Działamy na perspektywicznym rynku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego. 

Wykres 1. Liczba lokomotyw elektrycznych i spalinowych w ruchu  towarowym w Polsce w latach 2011-2020. 



Działamy na perspektywicznym rynku 

Wykres 2. Liczba elektrycznych i spalinowych lokomotyw pasażerskich w Polsce w latach 2011-2020. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego. 



Działamy na perspektywicznym rynku 

Tabela 1. Średnia odległość przejechana przez lokomotywę w 2019 r. vs. poziomy utrzymania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego. 



Spośród lokomotyw elektrycznych jedynie ok. 18% z nich to lokomotywy nowej generacji, a w
przypadku lokomotyw spalinowych odsetek ten to jedynie ok. 5%. Pomimo relatywnie dużej
dostępności funduszy unijnych, nie będzie możliwa całkowita wymiana starszych egzemplarzy na
fabrycznie nowe jednostki w przewidywalnym horyzoncie czasowym, stąd w kolejnych latach
spodziewana jest znacząca rola modernizacji jednostek starszej generacji.

Stosunkowo duża liczba pojazdów starszej generacji
eksploatowanych na polskiej sieci kolejowej to pojazdy
wymagające częstszych prac utrzymaniowych i naprawczych.



W Polsce jest duży potencjał modernizacyjny pojazdów pozostających do dyspozycji operatorów. Szacuje się, że
w ilostanach przewoźników pasażerskich i towarowych jest obecnie około 550 lokomotyw najliczniejszych serii,
czyli EU/EP07 i ET22, które nie przechodziły jeszcze prac modernizacyjnych. Jeżeli chodzi o lokomotywy
spalinowe, to liczba ta szacowana jest na niemal 1300 jednostek (najbardziej rozpowszechnionych serii – SM42,
SM48/TEM2, M62/ST44).



ANALIZA 1 >> ANALIZA 2 >>

Plany inwestycyjne przewoźników pasażerskich i
towarowych na lata 2022-2030 w zakresie lokomotyw
elektrycznych i spalinowych oszacowane przez UTK
wykazują, że do głębokich modernizacji planowane jest
skierowanie 305 jednostek.

Dodatkowo z tej samej analizy wynika, że przewoźnicy w
Polsce w latach 2022-2030 planują dodatkowo odnowić 30
lokomotyw.

Przedmiotowe analizy zostały przeprowadzone na podstawie
raportów przewoźników kolejowych składanych okresowo do
Urzędu Transportu Kolejowego i zostały opublikowane na
stronach UTK:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UTK. 

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/17788,Plany-inwestycyjne-przewoznikow-towarowych-2022-2030.html
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/17795,Plany-inwestycyjne-przewoznikow-pasazerskich-2022-2030.html


Analizując ceny na jakich przez ostatnie 5 lat były
zawierane w Polsce umowy na modernizację
lokomotyw elektrycznych i spalinowych i
uzupełniając je o prognozy UTK-u co do ilości takich
lokomotyw jakie mają być skierowane do
modernizacji przez następne 8 lat to można pokusić
się o oszacowanie wartości tego rynku do 2030 roku. 

Analizy wewnętrzne Olkol, obejmujące tylko lokomotywy
elektryczne i spalinowe, korekty o rosnącą inflację, wzrost
kosztów zatrudnienia oraz rosnące ceny towarów i materiałów,
wskazują, że firmy o profilu takim jak Olkol będą miały przez
najbliższe 8 lat do zagospodarowania w Polsce około 3 miliardy
złotych brutto.



Opis działalności spółki



OLKOL to największy zakład w Polsce
utrzymujący i modernizujący

lokomotywy elektryczne

OLKOL SP. Z O.O.



OLKOL SP. Z O.O.

Spółka powstała w 2015 roku i prowadzi działalność na terenie
dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w
Oleśnicy.
Prowadzi kompleksowy serwis taboru kolejowego wraz z
pełnym odbiorem komisarycznym i dozorowym lokomotyw
EU07, EU08, EU09, ET22 i SM 42.
Specjalizuje się w naprawach rewizyjnych (P4) i głównych (P5)
lokomotyw elektrycznych do obsługi ruchu towarowego i
pasażerskiego.
Wykonuje również weryfikację i kompleksową naprawę
zestawów kołowych, silników trakcyjnych, aparatury i maszyn
pomocniczych z lokomotyw elektrycznych.
Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę z długoletnim
doświadczeniem w zakresie modernizacji, napraw i bieżącego
utrzymania taboru kolejowego.



Modernizacja taboru kolejowego

Naprawa rewizyjna (P4), główna (P5) i awaryjna taboru
kolejowego

Przegląd P2 i P3 taboru kolejowego

Naprawa silników trakcyjnych oraz maszyn
pomocniczych

Naprawa zestawów kołowych z wymianą
poszczególnych elementów

Nasze usługi

Inne usługi z wykorzystaniem bocznicy kolejowej,
zaplecza technicznego i pracowników

wyspecjalizowanych w obsłudze taboru szynowego
 



 

NASZA MISJA

Misją OLKOL jest świadczenie wysokiej jakości usług
naprawczych i modernizacyjnych taboru kolejowego
dla podmiotów aktywnych na rynku przewozowym w

naszym kraju, przyczyniając się tym samym do
zwiększenia niezawodności i jakości najbardziej

ekologicznego środka transportu we współczesnej
gospodarce – transportu szynowego. 



Jesteśmy Członkiem wspierającym
Stowarzyszenia Ekspertów 
i Menadżerów Transportu

SzynowegoJesteśmy
rozpoznawalni
w branży

Jesteśmy Członkiem 
wspierającym SITK RP

Jesteśmy Członkiem 
Izby Kolei

 



Główni Klienci

PKP INTERCITY SA 
 

 modernizacja 20 sztuk lokomotyw
EU07 do standardu 160 km/h,

przeglądy P4 lokomotyw SM42,
przeglądy P4 lokomotyw Ep09,
najlepsza oferta w przetargu na
przeglądy P4 lokomotyw EP08

INDUSTRIAL DIVISION sp. z o.o.
 

bieżące utrzymanie lokomotyw
EU07 i SM42

 

RAIL POLSKA Sp. z o.o.
 

przeglądy P4 lokomotyw serii 201Eo
 

PCC INTERMODAL S.A.
 

przeglądy P4 lokomotyw EU07
 

CTL LOGISTICS sp. z o.o.
 

przeglądy P4 lokomotyw ET21 i
przeglądy P3 lokomotyw Skoda 182.
OLKOL jest jedną z nielicznych firm

w Polsce realizującą taką usługę.

DOLNOŚLĄSKIE LINIE 
AUTOBUSOWE sp. z o.o.

 
przeglądy P4 lokomotyw EU07

 

LOGISTICS& TRANSPORT 
COMPANY Sp. z o.o.

 
bieżące utrzymanie 

lokomotyw EU07
 

HSL POLSKA sp. z o.o. Remtrak sp. z o.o.
 

naprawa zestawów kołowych
 

POLREGIO sp. z o.o.
 

naprawa zestawów kołowych
 



Zespół



Bogusław Kowalski
Prezes Zarządu
Menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu  w branży transportowej,
absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (studia doktoranckie),
Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie) i Wydziału
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie). 

Inicjował i nadzorował utworzenie Kolei Mazowieckich, współautor jednej z największych w
Polsce inwestycji zagranicznych związanych z koleją – budowy zakładu produkcyjnego
szwajcarskiego koncernu Stadler w Siedlcach, organizował przejęcie przez konsorcjum
samorządowe Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. wraz z planem rozwoju. Aktywnie
uczestniczył w uchwalaniu przez Sejm m.in. ustaw dotyczących infrastruktury i przewozów.
Zaangażowany w przygotowanie strategii rozwoju Grupy PKP na lata 2017-2019.
Nadzorował wdrażanie innowacyjnych projektów m.in. dotyczących sprzedaży biletów
kolejowych dla PolRegio oraz szkolenia maszynistów dla kolejowych przewoźników
samorządowych. Autor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i publikacji naukowych z zakresu
polityki transportowej, logistyki, kolejowych przewozów pasażerskich i transportu publicznego.

Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego.



Aneta Ziółkowska
Dyrektor Finansowa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego na kierunku administracja, studiów
podyplomowych z zakresu finanse i rachunkowość na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Związana jest z dziedziną zarządzania finansami od początku
swojej kariery zawodowej. Praktyk z ponad 18-letnim
doświadczeniem w obszarze sprawozdawczości finansowej,
podatków, zarządzania ryzykiem finansowym i podatkowym
oraz analiz finansowych.



Marcin Trzaska
Dyrektor ds. rozwoju

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania marketingowego na UW, Podyplomowego
Studium Menedżerskiego SGH oraz studiów MBA prowadzonych przez
GFKM i Uniwersytet Gdański. Prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe
zdobywał w polskim sektorze transportowym. W latach 2001-2012 był
zaangażowany w restrukturyzację Grupy PKP pełniąc funkcje w
zarządach PKP Telekomunikacja Kolejowa, Instytucie Kolejnictwa oraz
PKP Informatyka. Od 2013 roku prowadzi działalność doradczo-
konsultingową, angażując się w szereg projektów z różnych dziedzin
sektora transportowego. Zaangażowany w działalność społeczną
związaną z organizacjami NGO działającymi w sektorze transportowo-
infrastrukturalnym. Członek i Ekspert Stowarzyszenia Ekspertów i
Menedżerów Transportu Szynowego. 



dr Albert Wawrzyniak
Dyrektor ds. techniki i technologii 

Absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich
na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, na kierunku budowa
maszyn, ze specjalizacją konstrukcja obrabiarek. Realizował z
powodzeniem prace badawcze i rozwojowe nad prototypami
maszyn dla branży automotive. Posiada wieloletnie, praktyczne
doświadczenie w zarządzaniu firmami o zasięgu
międzynarodowym z branży obróbki metali oraz produkcji
środków transportu. Koordynował z sukcesem projekty
komercyjne, badawczo-rozwojowe oraz szkoleniowe.



Jerzy Pietrzyk
Dyrektor ds. produkcji 

Doświadczony menedżer w spółkach Skarbu Państwa oraz podmiotach prywatnych.
Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Przetwarzanie i Użytkowanie Energii
Elektrycznej, a także na kierunku Inżynierskie Zastosowanie Informatyki. Absolwent
studiów Master of Business Administration (MBA) w Kolegium Jagiellońskim. Pracował
na stanowiskach technicznych w branży elektronicznej, energetycznej, informatycznej,
zabezpieczeniowej i pomiarowej, powiązanych z rynkiem motoryzacyjnym, kolejowym
oraz szeroko rozumianym rynkiem elektroniczno-energetycznym i informatycznym.
Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych i
skutecznym prowadzeniu wielobranżowych projektów. W latach 2016-2020 pełnił
funkcję Członka zarządu odpowiedzialnego za nowe technologie oraz produkcję w
Kolejowych Zakładach Łączności w Bydgoszczy. Nadzorował oraz współuczestniczył w
projektowaniu a następnie wdrożeniu i wyprodukowaniu nowych urządzeń dla
systemu CASDIP dla PKP PLK. Współuczestniczył w projektowaniu oraz wdrożeniu stacji
AC do ładowania pojazdów EV. Nadzorował prace projektowe nowej linii urządzeniami
korzystającymi z „zielonej energii”- OZE.



Wizja rozwoju spółki



Pomyślne zakończenie
procesu modernizacji 20
sztuk lokomotyw EU07 z
podniesieniem prędkości

do 160 km/h

Plany i zamierzenia operacyjne

Zbudowanie stabilnego 
i długofalowego

finansowania działalności
produkcyjnej

 

Zwiększenie zatrudnienia 
i zmiana struktury

zatrudnienia
 

Zakup wyposażenia
mającego na celu przejęcie
szeregu czynności obecnie

wykonywanych przez
podwykonawców

Zakup od syndyka
nieruchomości, na której

prowadzona jest
działalność operacyjna

OLKOL

Realizacja inwestycji
niezbędnych do efektywnego

funkcjonowania zakładu w
Oleśnicy (światłowodowa sieć
szkieletowa, informatyzacja,

lakiernia, waga kolejowa)

Innowacje technologiczne
(np. projekt NCBiR)

Innowacje marketingowo-
handlowe (np. lokomotywa

zastępcza)

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych Olkol sp. z o.o.
Dane i przedstawione wyniki nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. 



Oferta Publiczna Obligacji Serii A Olkol sp. z o.o.



Parametry Oferty Publicznej Obligacji Serii A

Emitent
Wartość emisji

Termin zapisów 
Termin przydziału 

Cena emisyjna 
Liczba Obligacji 

Minimalny zapis 

Oprocentowanie  
Wypłata odsetek

Cel emisji 
 

Zabezpieczenia Hipoteka na nieruchomości w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej 

Zastaw rejestrowy na udziałach w Ponar sp. z o.o. 

Weksel własny Emitenta w zakresie zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji

Oświadczenia Emitenta o poddaniu się na egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC w zakresie zobowiązań

pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji

Olkol sp. z o.o.
11 mln zł 
13 października - 28 października 2021 r.
29 października 2021 r. 

1 000 zł za jedną Obligację Serii A
11 000 sztuk Obligacji Serii A           

5 000 zł
7% kupon stały*
kwartalnie (z 6 miesięczną karencją)

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność

Emitenta oraz na realizację kontraktów remontowych z kontrahentami Emitenta.

*Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat
czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. 



Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta
Ryzyko związane z koncentracją przychodów i uzależnieniem od pojedynczych kontraktów i kontrahentów
Ryzyko związane z brakiem pozyskaniem finansowania na nowe projekty
Ryzyko związane ze specyfiką branży Emitenta
Ryzyko niewypłacalności odbiorców oraz ryzyko zatorów płatniczych (ryzyko kredytowe i ryzyko płynności)
Ryzyko związane z możliwością niepozyskania kontraktów do realizacji oraz ryzyko związane z ich nieprawidłową realizacją
Ryzyko związane z technologią i parkiem maszynowym
Ryzyko związane z dostępnością materiałów i części
Ryzyko prawne
Ryzyko związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
Ryzyko odejścia kluczowych pracowników oraz ryzyko niepozyskania wykwalifikowanych pracowników
Ryzyko utraty zaufania odbiorców Emitenta oraz ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta (ryzyko reputacyjne)
Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi
Ryzyko związane z systemami informatycznymi
Ryzyko wpływu okoliczności dotyczących jedynego udziałowca
Ryzyko reputacyjne Grupy
Ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi
Ryzyko sektorowe
Ryzyko związane z charakterystyką infrastruktury kolejowej
Ryzyko konkurencji w ujęciu podmiotowym i branżowym
Ryzyko zmian związanych z ochroną środowiska
Ryzyko siły wyższej
Ryzyko stóp procentowych

Czynniki ryzyka*

*Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat
czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. 



Ryzyko wzrostu kosztów obcych, materiałów i części
Ryzyko związane ze zmianami w prawie podatkowym
Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków w związku z wirusem COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym zdarzeniami o charakterze siły wyższej
Ryzyko niewykupienia Obligacji przez Emitenta
Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji
Ryzyko niemożności zbycia Obligacji
Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji
Ryzyko braku skuteczności zabezpieczeń
Ryzyko wad prawnych przedmiotu zabezpieczeń
Ryzyko Zgromadzenia Obligatariuszy braku współpracy obligatariuszy przy realizacji zabezpieczeń
Ryzyko adekwatności inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora
Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji
Ryzyko związane z wydłużeniem lub skróceniem czasu przyjmowania zapisów
Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej
Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje
Ryzyko związane z przydzieleniem Obligacji w mniejszej liczbie
Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji
Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami
Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
Ryzyko związane z modelem wyceny zabezpieczenia
Ryzyko związane z zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia
Ryzyko związane z możliwością skrórcenia Oferty

Czynniki ryzyka*

*Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat
czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. 



Nota prawna

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Olkol sp. z o.o. i ma charakter

wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia

instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie

stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w

indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie

Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na

stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/olkol-seria-a/ oraz Emitenta: www.olkol.pl/relacje-inwestorskie/.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II
Czynniki Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w

obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

http://www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/


Skontaktuj się z nami

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

ul. Stanisława Moniuszki 20
56-400 Oleśnica

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Firma Inwestycyjna

22 201 11 41

Olkol sp. z o.o.
Emitent

71 399 51 00

www.olkol.pl

www.pcdm.pl

info@olkol.pl

obligacje@pcdm.pl

http://www.kancelariarubikon.pl/
http://www.kancelariarubikon.pl/

