


1991

rok założenia

6,5 mld zł

wartość aktywów

280 osób

zatrudnienie

100% udziałów

Skarb Państwa 

LOKALIZACJA:

siedziba główna:

Warszawa

oddziały terenowe:

Katowice, Mielec, Tarnobrzeg

PODMIOTY W NADZORZE:

50 spółek

3 fundacje

15 spółek w ramach FIZAN Spółek ARP

3 spółki w ramach FIZAN Nieruchomości



Finansowanie

przedsiębiorstw

Finansujemy inwestycje,

działania rozwojowe

i kapitał obrotowy polskich

przedsiębiorstw

Restrukturyzacja

rozwojowa

Finansujemy procesy

restrukturyzacji

i współtworzymy

plany restrukturyzacji

Obsługa

inwestorów

w SSE

Udostępniamy tereny

inwestycyjne i obiekty

przemysłowe

przedsiębiorcom
Nadzór

korporacyjny

Budujemy wartość

powierzonego majątku

(spółek i nieruchomości)

Wspieranie

rozwoju

wybranych

branż

Wspieramy wybrane 

branże ze Strategii na 

Rzecz Odpowiedzialnego

Rozwoju

Nasze obszary

działalności wzajemnie się

przenikają, tworząc unikatowy

wachlarz możliwości



Wspólne zakupy,

IT i nieruchomości

Zintegrowane

procesy

biznesowe

Konsorcja transakcyjne,

alianse strategiczne

Pozyskiwanie

przez spółki

klientów

w ramach

Grupy

Synergie:

- biznesowe

- procesowe

- operacyjne



Posiadamy możliwość 

finansowania działań 

restrukturyzacyjnych, 

które w ocenie banków są 

zbyt ryzykowne, np. gdy 

spółka ma ujemne wyniki 

finansowe 

Współtworzymy plany

restrukturyzacji dla spółek z 

portfela ARP S.A. oraz 

nadzorujemy ich wdrażanie

Finansujemy procesy

restrukturyzacji spółek

z portfela ARP S.A.

i spoza niego

Osiągnięcie dodatniego wyniku zysku netto w 

2017 r. w wysokości 78,3 mln zł

Odbudowa portfela zamówień –

pozyskanie kontraktów o wartości

606,9 mln zł netto (bez opcji zwiększających) 

Przyspieszenie procesów inwestycyjnych

i osiągnięcie dodatniego zysku netto

w 2017 r. w wysokości 800 tys. zł

Restrukturyzacja

przedsiębiorstw:

Wymierne efekty restrukturyzacji spółek:



Zalety pożyczek ARP: Pożyczki w ofercie ARP

(z wyłączeniem pomocy publicznej):

Finansowanie ARP umożliwia realizację przedsięwzięć:

indywidualne

podejście do

każdego projektu

brak opłat za

rozpatrzenie

wniosku oraz

ukrytych opłat

przejrzyste

procedury

możliwość

finansowania

inwestycji brutto

niska marża

od 0,8%

warunki

finansowania

dostosowane

do potrzeb

wnioskodawcy

inwestycyjnych Restrukturyzacyjnych

i rozwojowych

innowacyjnych

finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

pożyczki dla innowacyjnych firm (w tym także dla małych)

finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem



SSE EURO-PARK MIELEC

oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Opcje inwestycyjne:

od ponad dwóch dekad swojej działalności

przyciągają polskich i zagranicznych

przedsiębiorców, oferując im atrakcyjne

możliwości inwestycyjne i kooperacyjne:

GREENFIELD

Uzbrojone tereny o powierzchni od 

0,5 do 100 ha pod zabudowę, 

gotowe do zagospodarowania.

BROWNFIELD

Hale produkcyjno-magazynowe

od 600 do 8000 m2 oraz

powierzchnie biurowe

przygotowane do sprzedaży,

dzierżawy i leasingu.

BUILD-TO-SUIT (BTS) 

Obiekty budowane pod klucz

do wykorzystania przez inwestorów

na cele rozwoju projektów w Strefie.

Udostępnianie nieruchomości: sprzedaż, 

dzierżawa lub leasing, w zależności

od potrzeb inwestorów.

zwolnienia

z podatku

dochodowego

doradztwo

inwestycyjne

rozbudowaną

infrastrukturę

bardzo dobrze

skomunikowane

tereny inwestycyjne

sprzedaż

nieruchomości

objętych

statusem SSE

dostęp do

wykwalifikowanej

kadry

sieć dostawców

i podwykonawców

z różnych branż

przemysłu

działalność w zakresie

wspierania kadr

dla gospodarki

i tworzenia klastrów



Branża

gier wideo

Pierwszy w Polsce akcelerator start-upów z 

rynku gier wideo

Szkolenia, mentoring i wejścia kapitałowe dla 

start-upów

System oceny i mentoringu projektów oparty na 

światowej klasy specjalistach

Konkurs dla początkujących twórców ogłaszany 

dwa razy do roku

Sektor technologii

kosmicznych

Kompleksowe działania na rzecz branży 

wpisujące się w Polską Strategię Kosmiczną 

Program stażowy realizowany wspólnie ze 

Związkiem Pracodawców Sektora 

Kosmicznego

Dedykowana linia pożyczkowa dla firm sektora 

technologii kosmicznych uwzględniająca 

specyfikę rynku i potrzeby beneficjentów

Krajowy katalog infrastruktury laboratoryjno-

testowej dla firm sektora kosmicznego



ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa 

Centrum Bankowo Finansowe - wejście „C”

(+48 22) 695 36 00

(+48 22) 695 37 01

www.arp.pl

Kapitał zakładowy 5.297.908.000,00 PLN

Kapitał wpłacony 5.297.908.000,00 PLN

NIP 5260300204

Andrzej Jędryczek
+48 506 183 923

andrzej.jedryczek@arp.pl

Piotr Rycko
+48 508 451 952
piotr.rycko@arp.pl
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