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STRATEGIA ROZWOJU  ANTI S.A.  
W LATACH 2010-2012 

 
 

Misja 
 
Tworzymy piękno otoczenia. 
 

Wizja 
 
Lider w  dostawie i realizacji  rozwiązań z zakresu architektury krajobrazu. 
 

Cel strategii 
 
Realizacja strategii zapewni ANTI S.A. zwiększenie dynamiki wzrostu i uzyskanie 
dodatniego wyniku netto w 2010 r. o wartości 2 mln oraz uzyskanie w latach 2011-
2012  marży netto na poziomie 6 %  przy przychodach przekraczających 100 mln zł. 
 

Wizja rozwoju ANTI S.A. 
 
ANTI S.A. stanie się liderem rynku w segmencie architektury krajobrazu. 
Zrealizujemy wzrost firmy poprzez rozszerzenie usług małej architektury o realizację 
i dostawę rozwiązań z zakresu architektury krajobrazu. Skupimy się na rozpoznaniu   
i zaspokojeniu potrzeb naszych klientów z trzech segmentów rynku: (a)zamówień 
publicznych, (b)biznesowego,  (c)klienta indywidualnego. Zbudujemy silne 
długookresowe relacje, dostarczając ponadprzeciętnych wartości. Osiągniemy  
przewagę konkurencyjną poprzez ciągłe ewoluowanie oraz zwiększanie 
innowacyjności naszych usług zgodnie ze wzrostem wymagań i oczekiwań  klientów. 
Jesteśmy i będziemy wiarygodnym, nowoczesnym partnerem biznesowym 
przyciągającym najbardziej wartościowych pracowników poprzez stały rozwój 
kultury organizacyjnej.  
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Opis rynku 
 

 

Rynek architektury krajobrazu, którego częścią jest mała architektura, dynamicznie 
wzrasta rok do roku. Głównym motorem wzrostu w obszarze zamówień publicznych 
są Programy Unijne umożliwiające rewitalizację centrów miejscowości. Środki         
w ramach Projektów Unijnych zagwarantowane są do 2013 roku. 
Podmioty występujące na rynku to głównie lokalne firmy z branży robót drogowych, 
które  podejmują się realizowania projektów z zakresu małej architektury. Na rynku 
brak jest ogólnopolskiego podmiotu, poza ANTI S.A., wykonującego realizacje z tego 
zakresu. Na rynku występują również podmioty wyspecjalizowane, które operują     
na obszarze większym niż jedno województwo.  
W obszarze realizacji projektów dla klienta biznesowego w dużych aglomeracjach 
miejskich występują  podmioty wyspecjalizowane w zakresie architektury krajobrazu. 
Większość tych podmiotów funkcjonuje lokalnie i nie bierze udziału w zamówieniach 
publicznych. 
Wartość rynku architektury krajobrazu w obszarze realizacji szacujemy dla: 
 - sektora zamówień publicznych  na około 1 mld  zł  
 - sektora B2B premium   na około 0,6 mld zł 
Wartość rynku została oszacowana na podstawie danych budżetów wybranych miast  
i gmin oraz analizy budżetów funduszy z  UE. Nie istnieją niezależne zewnętrzne 
opracowania na temat wielkości rynku małej architektury.  
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Główne założenia Strategii Rozwoju ANTI S.A. 
 
Ogólnopolski wykonawca realizacji w sektorze zamówień publicznych architektury 
krajobrazu 

- 10% udziału w rynku zamówień publicznych w 2012 r. 
- silna rozpoznawalna marka gwarantująca realizację projektów 

 
Kompleksowa realizacja projektów /zadań/ w segmencie architektury krajobrazu dla 
klienta biznesowego  

- nowy dedykowany brand klasy Premium 
- dominująca obecność w największych aglomeracjach miejskich 
- realizacja projektów przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej 

 
Dostawca nowatorskich rozwiązań produktowych z zakresu architektury krajobrazu 
dla sektora publicznego, biznesowego i wymagającego klienta indywidualnego 

- dostawca niepowtarzalnego, oryginalnego wzornictwa, wyznaczającego 
trendy na rynku 

- twórca efektywnej sieci dystrybucji własnych  produktów 
- dostawca rozwiązań jednostkowych opracowywanych według wymagań 

klienta 
 
Dostawca usług komplementarnych typu pielęgnacja zieleni, usługi komunalne, 
budownictwo, jako uzupełnienie podstawowej oferty usługowej. 

- dostarczanie nowej wartości dla klienta w ramach oferowanych usług 
- 5-cio krotne zwiększenie wolumenu kontraktów długoterminowych w 

2012 r. 
- budowa efektywności operacyjnej   
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Główne źródła przewagi konkurencyjnej 
 
ANTI S.A. osiągnie swoje cele strategiczne poprzez istniejące i budowane źródła 
przewagi konkurencyjnej 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Istniejące przewagi konkurencyjne 
 
 
Budowane przewagi konkurencyjne 
 

 
 
 

  

Nowe usługi - 
realizacja projektów i 
dostawa rozwiązań 
architektury krajobrazu 

Organizacja 
nastawiona na ciągłe 
doskonalenie metod 
działania  

Silna marka w 
sektorze zamówień 
publicznych 

Scentralizowane 
procesy wspierające 

Efektywne 
mechanizmy 
pozyskiwania zleceń z 
sektora B2B i B2C 

 

Obecność w 
największych 
metropoliach 
 

Ogólnopolska 
realizacja projektów 
małej architektury 

Oferta produktowa – 
elementy kamienne, 
wyposażenie ulic i 
chodników miejskich 

Efektywny proces 
pozyskiwania zleceń 
w ramach zamówień 
publicznych 
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Model produktowy ANTI S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mała 
architektura 

Projektowanie 
i design 

Aranżacja 
zewnętrzna i 
wewnętrzna 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Pielęgnacja zieleni  Usługi 
porządkowe i 
komunalne 

 Budownictwo 

Produkty z 
kamienia - zakład 
kamieniarski  
 

Produkty 
wyposażenia ulic i 
chodników  

Realizacja zieleni 
przy inwestycjach 
infrastrukturalnych 

 

istniejące segmenty usług 

 

 nowe segmenty usług 
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Strategia rozwoju 
 
 

1. Rozszerzenie skali działalności  
  
Spółka planuje utworzyć nowy brand handlowy skierowany do klienta biznesowego 
oraz wymagającego klienta prywatnego. Nowy brand ma posiadać cechy brandu typu 
Premium, aby sprostać najwyższym wymogom w zakresie kompleksowej obsługi 
klienta. Nowy brand będzie podstawą do dynamicznej rozbudowy grupy poprzez 
przejęcia. 
ANTI S.A. planuje przejęcie podmiotów zajmujących się realizacją usług dla 
klientów biznesowych oraz zamożnych klientów indywidualnych.  Podmioty, którymi 
jesteśmy  zainteresowani posiadają lokalizacje na terenach aglomeracji miejskich       
z wartością sprzedaży 5-7 mln zł. Spółka chce  przeznaczyć na przejęcia kwotę        
10 mln zł pochodzącą z przyszłych emisji.   
 

2. Rozszerzenie oferty asortymentowej 
 

Zaoferujemy gamę produktów z kamienia oraz wyposażenia ulic i chodników, dlatego 
Spółka konsekwentnie dąży do budowy nowego zakładu obróbki kamienia, który 
umożliwi zaoferowanie produktów z tego surowca. Spółka planuje zrealizować 
projekt  zakładu obróbki kamienia przy pomocy współfinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w zakresie zakupu maszyn. Wartość całej inwestycji szacujemy na 2,5 - 
3 mln zł, środki pochodzić będą z nowej emisji akcji i środków własnych.  
Zaoferujemy w sektorze publicznym oraz biznesowym produkty wyposażenia ulic      
i chodników. Na nowy projekt spółka chce przeznaczyć 0,5 mln zł.  
Na potrzeby nowego produktu Premium spółka utworzy biuro projektowe z zakresu 
architektury krajobrazu. Zlecenia B2B i B2C charakteryzują się wymogiem 
wykonania projektu przed realizacją, ponadto coraz częściej w sektorze publicznym 
zadania są realizowane w strukturze „zaprojektuj i zbuduj”. Biuro projektowe łączyć 
będzie również funkcje projektowe i designerskie dla zakładu kamieniarskiego oraz 
elementów wyposażenia ulic i chodników. Koszt rozpoczęcia działalności 
projektowej oceniamy na 0,1 mln zł. 
Nowe produkty mają stanowić 10% wartości sprzedaży Grupy w 2012 r.  
 

3. Utworzenie sieci dystrybucji usług 
 
Spółka planuje utworzyć sieć oddziałów w największych aglomeracjach miejskich     
z pełną ofertą usługową. W pierwszej połowie roku planowane jest uruchomienie 
oddziałów w Warszawie oraz Gdańsku. Docelowo, w ciągu 12 miesięcy zostaną 
uruchomione odziały w Krakowie, Poznaniu. Koszt uruchomienia oddziału będzie 
kształtować się na poziomie 80 tys. zł. Niski koszt utworzenia oddziałów wynika       
z wykorzystania istniejącej infrastruktury dużych projektów realizowanych przez 
spółkę w poszczególnych miastach.  
Na aktywne zdobywanie zleceń w poszczególnych oddziałach oraz zapewnienie 
środków do ich późniejszej realizacji zamierzamy przeznaczyć kwotę 4,5 mln 
pochodzącą z wypracowanego zysku oraz przyszłej emisji akcji. 
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4. Umacnianie marki 
 
Umacnianie marki uwzględnia działania marketingowe spółki, które mają na celu 
dalszą promocję i pozycjonowanie marki usługowej ANTI w segmencie publicznym 
oraz B2B. Realizacja najbardziej prestiżowych zadań w Polsce upowszechnia jej 
wartość oraz wizerunek. Marka stanie się synonimem jakości i rzetelności wykonania 
projektów architektury krajobrazu. 
 

5. Zwiększenie rynku zbytu poprzez ekspansję na rynki sąsiednie – czeski, 
słowacki oraz niemiecki 
 
Spółka przygotowuje procedury realizacji projektów z zakresu architektury 
krajobrazu na rynkach sąsiednich. Pierwszym rynkiem, na którym zamierzamy 
rozpocząć ofertowanie jeszcze w 2010 roku,  będzie rynek czeski. W 2012 roku 
planujemy realizację projektów z architektury krajobrazu na rynkach Czech, Słowacji 
i Niemiec. Finansowanie rozwoju na rynki sąsiednie będzie odbywać się ze środków 
własnych spółki.  
 

6. Pozostała działalność 
 
Spółka skoncentruje się na podstawowym biznesie, jakim jest architektura krajobrazu. 
Spółka do trzeciego kwartału zrezygnuje z prowadzenia działalności z zakresu 
zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi.  
 

7. Budowa bazy logistycznej 
 
Spółka planuje rozpoczęcie budowy bazy logistycznej w 2011 roku. Poszukujemy 
programów dotacji unijnych, które pomogą nam wesprzeć inwestycje. Koszt budowy 
bazy, w skład której będzie wchodziła hala magazynowa i pomieszczenia socjalne 
oraz zagospodarowanie terenu szacujemy na 5 mln zł. Inwestycja będzie realizowana 
ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego oraz emisji akcji. Przeniesienie 
bazy z dotychczasowej lokalizacji umożliwi nam zwolnienie aktywów w postaci 
gruntu w atrakcyjnej dla budownictwa mieszkaniowego lokalizacji.  
 

8. Finansowanie projektów 
Spółka wyemituje w pierwszym półroczu jednoroczne obligacje korporacyjne na 
kwotę 5 mln zł, które w całości przeznaczone będą na bieżące finansowanie 
działalności spółki. Planujemy nową emisję akcji w pierwszej połowie 2011 roku      
w wysokości 20 mln zł, z przeznaczeniem na częściową  spłatę obligacji - 2,5 mln 
oraz inwestycje i przejęcia Spółek - 17,5 mln. 
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Podstawowe cele finansowe 
 
 2010 r. 2011 r. 2012 r. 
Sprzedaż [mln] 50 85 110 
Wzrost 47 % 70 % 29% 
Zysk netto [mln] 2 3,5 6 
 
 

Definicje 
 

architektura krajobrazu  
określamy tak tworzenie artystycznej kompozycji elementów przyrodniczych              
i antropogenicznych. Dokonuje się to poprzez przywracanie właściwych cech 
elementom środowiska, wprowadzanie nowych wartości estetycznych, tworzenie 
optymalnych warunków życia, pracy i wypoczynku mieszkańcom danego obszaru 
 

mała architektura 

zespół niewielkich obiektów budowlanych, wznoszonych w ramach 
zagospodarowania terenu (działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, 
wielorodzinne, miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.). 
 

 

 

 

 

Architektura krajobrazu 

Mała architektura 


