
1

W
W

W
.A

LD
ES

A.
PL i ZAUFANIE

SOLIDNOŚĆ 
STRENGTH & CONFIDENCE



2



3

KIM JESTEŚMY / WHO WE ARE

FIRMA GLOBALNA / GLOBAL COMPANY

SOLIDNOŚĆ I ZAUFANIE OD 1969 / STRENGTH AND CONFIDENCE SINCE 1969

LINIE BIZNESOWE / BUSINESS LINES

INWESTYCJE / INVESTMENT ACTIVITIES

BUDOWNICTWO / CONSTRUCTION

PRZEMYSŁ I ENERGETYKA / INDUSTRIAL AND ENERGY

TWORZYMY WARTOŚĆ / GENERATING VALUE

5

7

6

8

26

10

21

29



4



55

K
Aldesa oferuje kompleksowe rozwiązania dla budownictwa dostosowane do potrzeb swoich 
klientów, gwarantując przy tym odpowiedzialność, płynność, wypłacalność, zaangażowanie 
i tworzenie wartości w każdym projekcie.

Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanemu personelowi, który potrafi zaadaptować się  
w każdym środowisku i jest zaangażowany w realizację celów, w sprawy społeczności, innowacje 
i środowisko.

WHO WE ARE
Aldesa offers comprehensive solutions tailored to its customers. Each project is tackled with 
responsibility, fluidity, solvency, seriousness and added value.

All of that is possible thanks to its skilled personnel, who has a great capacity to adapt to all kind 
of work settings and, in addition, a close commitment to objectives, society, innovation and envi-
ronment.

IM JESTEŚMY 

M€ ANNUAL INVESTMENT IN R+D+I

+90
KLIENTÓW

+130
ANNUAL PROJECTS PEOPLE

975
PROJEKTÓW ROCZNIE PRACOWNIKÓW MLN EUR 

NETTO 
OBROTU

CLIENTS
MLN EUR ZAINWESTOWANYCH  

W B+R+I 



6

S
Aldesa jest grupą budowlaną, zajmującą się rozwojem techniki i infrastruktury budowlanej, 
która działa również w  sektorze przemysłowym i  prowadzi działalność inwestycyjną 
w zakresie energii odnawialnej, nieruchomości i koncesji. Celem Grupy Aldesa jest bycie 
punktem odniesienia dla klientów we wszystkich obszarach poprzez realizację projektów 
z uwzględnieniem ich średnio- i długoterminowego wpływu, określenie i przewidywanie zmian 
technologicznych i rynkowych oraz działanie na rzecz rozwoju infrastruktury na całym świecie.

STRENGTH & CONFIDENCE SINCE 1969
Aldesa is a  construction group dedicated to infrastructure development of civil works 
and building, which also operates in the industrial sector and carries out investment 
activities: renewable energy, real estate and concessions. Aldesa’s objective is to remain 
a strong reference for their customers in all business areas when executing theirs projects 
considering the medium and long term impact of these, identify and anticipate technological 
and market changes and work for the benefit global infrastructure development

OD 1969
OLIDNOŚĆ I ZAUFANIE

Hiszpania • Meksyk • Polska • Peru • Chile • Kolumbia • Rumunia • Słowacja • Norwegia • Urugwaj • Indie • Dania • Węgry



77

W 13 KRAJACH
DZIAŁALNOŚĆ

OPERATIONS IN 13 COUNTRIES
3 KONTYNENTACH

OBECNOŚĆ NA

PRESENCE IN 3 CONTINENTS
LAT DOŚWIADCZENIA

50
YEARS OF EXPERIENCE

+2.000
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

EXECUTED WORKS

GGLOBAL COMPANY
LOBALNA FIRMA

 

Polska

Meksyk

Peru

Chile

Kolumbia

Węgry

Norwegia

Hiszpania

Dania

Słowacja

Rumunia

Urugwaj Indie

Hiszpania • Meksyk • Polska • Peru • Chile • Kolumbia • Rumunia • Słowacja • Norwegia • Urugwaj • Indie • Dania • Węgry
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BUDOWNICTWO
• Prace budowlane: roboty kolejowe i drogowe, autostrady, prace lotniskowe, 

hydrotechniczne i morskie, rozwój terenów miejskich, roboty podziemne
• Budownictwo: obiekty specjalne, budownictwo mieszkaniowe, modernizacja, wykończenie 

wnętrz

CONSTRUCTION
• Civil work: railway works, motorways and roads, airport projects, maritime and hydraulic 

works, urban development, underground works
• Building: Unique building, residential building, restoration and renovation and fit-out

LBUSINESS LINES
INIE BIZNESOWE
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PRZEMYSŁ I ENERGETYKA 
•  Odnawialne źródła energii: elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, elektrownie na biomasę i małe elektrownie wodne
•  Energetyka: linie energetyczne, podstacje elektroenergetyczne, elektrociepłownie i elektrownie kogeneracyjne
•  Projekty przemysłowe: inżynieria stosowana i procesowa; instalacje przemysłowe, elektryczne i telekomunikacyjne; 

automatyka procesowa oraz zespoły elektryczne i mechaniczne
•  Rozwiązania technologiczne: mobilność, efektywność energetyczna i komunikacja

INDUSTRIAL
• Renewables: Wind farms, photovoltaic plants, biomass plants and mini-hydraulic power stations
• Energy: Electric lines, substations, combined cycle plants, cogeneration plants
• Industrial Projects: Applied and process engineering; industrial, electrical and telecommunications installations; process 

automation and electrical and mechanical assemblies 
• Technology Solutions: Mobility, energy efficiency and communications

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
•  Koncesje: autostrady, budynki użyteczności publicznej i obiekty sportowe
•  Odnawialne źródła energii: projekty „pod klucz”, elektrownie wiatrowe i słoneczne
•  Nieruchomości: zarządzanie rozwojem, inwestycje własne, wynajem i sprzedaż

INVESTMENT ACTIVITIES
• Concessions: Motorways, public buildings and sport facilities
• Renewable Energy: Turnkey projects, wind farms and photovoltaic plants
• Real Estate: Development management, in- house real estate, rental and sale
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+1.200
KM KOLEI KONWENCJONALNEJ,

LINII METRA i KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI
KM OF CONVENTIONAL & HIGH-SPEED 

RAILWAY, SUBWAY

+70
KM ROBÓT 

PODZIEMNYCH 
KM OF UNDERGROUND 

WORK

+1.000
KM WYBUDOWANYCH 
DRÓG I AUTOSTRAD

KM OF CONSTRUCTION OF 
MOTORWAYS & ROADS

B
Aldesa inwestuje i realizuje projekty oraz prace, zmieniając pomysły w rzeczywistość. Grupa 
realizuje wszystkie rodzaje aktywności: w obszarze infrastruktury robót budowlanych, budowy, 
renowacji i  wykończenia wnętrz. Ta specjalizacja wnosi wartość do każdego projektu, 
oferując innowacyjne i opłacalne rozwiązania dostosowane do potrzeb poszczególnych 
klientów.

CONSTRUCTION
Aldesa develops and executes Projects and Works, turning ideas into realities. Aldesa 
Construction carries out all types of construction activities: civil works infrastructure, building, 
renovations and fit out. This specialization brings value in each project, with innovative and 
profitable solutions tailored to each client.

UDOWNICTWO
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ROBOTY BUDOWLANE / CIVIL WORK1

BUDOWNICTWO KOLEJOWE
Grupa Aldesa prowadzi działalność w  sektorze kolejowym, począwszy od budowy, poprzez konserwację i  utrzymanie 
infrastruktury, budowę dworców, realizację nowych tras (perony, tory i tunele) oraz elektryfikację torów, a także specjalizuje 
się w kolei dużych prędkości. Uczestniczy także w budowie infrastruktury transportu wielkomiejskiego.

RAILWAY WORKS
The actions of Aldesa Group in the railway field range from construction to the conservation and maintenance of infrastructure, 
construction of stations, execution of new paths (platforms, tracks and tunnels) and track electrification, being a specialist 
in high speed. Likewise, Aldesa also participates in the construction of the infrastructure for metropolitan transport lines.
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AUTOSTRADY I DROGI
Aldesa ma duże doświadczenie w budowie odcinków autostrad i dróg. Wykonujemy wszystkie rodzaje obiektów (wiadukty, 
obwodnice, tunele, kładki i przejścia podziemne, połączenia i ronda, itp.), zakładając ciągłe wprowadzanie innowacji w celu 
oferowania rozwiązań technicznych dla najbardziej złożonych wyzwań budowlanych. Aldesa prowadzi również prace 
modernizacyjne na istniejących odcinkach

MOTORWAYS AND ROADS
Aldesa has extensive experience in the construction of sections of highways and freeways. It executes all types of structures 
(viaducts, by-pass, tunnels, overpasses and underpasses, Iinks and roundabouts, etc.), betting on continuous innovation to 
offer technical solutions to more complex constructive challenges. Aldesa also carries out works of improvement of existing 
sections.
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LOTNISKA
Budowa terminali, pasów startowych i związanych z nimi obszarów kołowania, wież kontrolnych, latarni, parkingów i doków, 
instalacja systemów precyzyjnego podejścia, adaptacja środowiska miejskiego, urbanizacja i  drogi itp. są częścią prac 
prowadzonych przez Grupę Aldesa. Prowadzimy również projekty budowy lotnisk.

AIRPORTS
Construction of terminals, tracks and associated rolling areas, control towers, beacons, parking lots and docks, installation 
of high precision approach systems, adaptation of urban environments, urbanization and roads, etc. are part of the work that 
leads to Aldesa out in this specialty. Likewise, airport building projects are carried out.

BUDOWNICTWO MORSKIE I HYDROTECZNICZNE
Grupa Aldesa przeprowadziła wiele prac w pasach przybrzeżnych: budowy portów, promenad, konsolidacja klifów, odbudowa 
plaż, rozbudowa doków, itp. Aldesa wykonuje także wszelkiego rodzaju obiekty hydrotechniczne: zapory, zbiorniki, rurociągi, 
systemy ochrony przeciwpowodziowej, oczyszczalnie ścieków, systemy nawadniania itp.

MARITIME AND HYDRAULIC WORKS
Grupo Aldesa has carried out numerous actions in coastal strips: port construction, boardwalks, cliff consolidation, beach 
recovery, extension of springs, etc. Likewise, Aldesa executes all types of hydraulic works: dams, deposits, rafts, conduits, 
river defenses, treatment plants, irrigation, etc.



14

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Aldesa zrealizowała duże projekty dla przedsiębiorstw państwowych i gminnych, miast i  klientów prywatnych, skupiając 
prawie 10 milionów m2 powierzchni na potrzeby parków technologicznych i przemysłowych, miejskich programów rozwoju, 
kampusów uniwersyteckich, centrów targowych, itp.

URBAN DEVELOPMENT
Aldesa has carried out large-scale projects for state and regional societies, numerous municipalities and private customers, 
accumulating about 10 million m2 of operating area destined to technological and industrial parks, municipal programs of 
urban development, university campuses, fairgrounds, etc.

OBIEKTY PODZIEMNE
Grupa Aldesa stosuje wszystkie techniki budowlane używane przy realizacji wszelkiego rodzaju robót podziemnych 
(infrastruktura transportowa, chodniki, prace górnicze itp.), wykonując najodpowiedniejsze dla każdego terenu metody 
wykopowe oraz najbardziej zaawansowane technologie dla optymalnego rozwoju procesu tunelowania.

UNDERGROUND WORKS
Grupo Aldesa executes all the construction techniques that are applied to the execution of all types of underground works 
(infrastructures of transport, galleries, mining holdings, etc.) applying the methods of most suitable excavation for each type 
of terrain and the most technology leading to the optimal development of the tunneling process.
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Wspólna działalność wyspecjalizowanych spółek Grupy przyczynia się do zapewnienia znaczącej wartości dodanej do 
planowanych i realizowanych projektów budowlanych.

The joint activity of the different specialized companies of the Group contributes to providing important added value to civil 
works projects projected and executed.

PROACON
Specjalizuje się w zakresie drążenia tuneli dla kolei dużych prędkości, metra, autostrad i dróg, robót hydrotechnicznych, 
a  także górnictwa, realizuje także prace związane z  mechaniką gruntową i  specjalnymi fundamentami. Proacon oferuje 
kompleksowy produkt, który obejmuje etapy od wstępnego procesu inżynieryjnego aż do ukończenia tunelu wraz 
z montażem instalacji i inteligentnych systemów transportowych (ITS).

PROACON
Specialist in the execution of tunnels for high-speed rail, urban subway, highways and roads, hydraulic works, as well as 
mining operations, complete its portfolio with related works with the mechanics of soils and special foundations. It offers 
a integral product, which covers from the initial engineering process until the completion of the tunnel with the installation of 
facilities and intelligent transport systems (ITS).

COALVI 
Ma doświadczenie w zakresie budowy, remontów, a także konserwacji w obszarze robót kolejowych (tory, elektryfikacja, 
tunele i infrastruktura). Coalvi uczestniczyło we wszystkich rodzajach projektów: kolejach dużych prędkości, konwencjonalnych 
i metropolitalnych.

COALVI 
It contributes its experience especially in construction, repair, and conservation specialization in railway works (track, 
electrification, tunnels, and infrastructures). It has more than 60 years of experience in which it has participated in all types 
of railway projects: high-speed and conventional networks and metropolitan line infrastructures.
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BUDOWNICTWO KUBATUROWE /  
BUILDING

2

PROJEKTY REMONTÓW I PRZEBUDÓW
Grupa posiada duże doświadczenie w przebudowie dużych przestrzeni publicznych oraz w dużych projektach
remontowych, a szczególnie w  renowacji budynków zabytkowych, budynków historyczno-artystycznych (hotele, muzea, 
klasztory itp.), zarówno w celu konserwacji, jak i adaptacji do nowych funkcji.

RENOVATION AND REFURBISHMENT PROJECTS
The Group has extensive experience in the remodeling of large public spaces, major restoration projects, and, especially, 
in the rehabilitation of historic-artistic buildings (convents, theatres, etc.) both for their conservation as well as for their 
adaptation to different uses. 
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CENTRA HANDLOWE I ROZRYWKOWE
Tego rodzaj projekty wymaga ścisłego planowania i operacyjnej staranności, aby skutecznie dotrzymać terminów, co Aldesa 
udowadnia, budując jedne z  najbardziej emblematycznych centrów handlowych i  rekreacyjnych m.in. w  Hiszpanii, oraz 
rozbudowując istniejące kompleksy.

SHOPPING AND LEISURE CENTRES
This kind of projects requires strict planning and operational diligence for the effective fulfillment of deadlines and Aldesa 
has been able to prove it with the construction of some of the most emblematic shopping and leisure centres in Spain and 
the expansion of existing complexes.

+700.000 M2

CENTRÓW HANDLOWYCH 
I ROZRYWKOWYCH 

+50

SHOPPING & LEISURE CENTRES 

CENTRÓW 
EDUKACJI

+70
EDUCATION

CENTRES

OBIEKTÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ

+40
SOCIAL HEALTH  
CARE CENTRES

HOTELI
4- i 5-GWIAZDKOWYCH

+30
4 & 5 STAR 

HOTELS  

+300
INWESTYCJI

MIESZKANIOWYCH
RESIDENTIAL 
PROMOTIONS
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BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Aldesa buduje wszelkiego rodzaju osiedla mieszkaniowe, niezależnie od tego, czy są to wysokie budynki czy osiedla domów 
jednorodzinnych, zawsze z zaangażowaniem w ciągłe doskonalenie i dostosowywanie się do potrzeb klientów.

RESIDENTIAL BUILDING
Aldesa builds all kinds of residential developments, whether buildings of high-rise housing or single-family housing 
developments, always with the commitment to continuous improvement and adaptation to the needs of clients.

BUDOWNICTWO OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Grupa Aldesa ma duże doświadczenie w  budowie i  rozbudowie budynków przeznaczonych dla służby zdrowia i  opieki 
społecznej: szpitale, ośrodki podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, ośrodki całodobowe i dzienne centra opieki 
nad osobami starszymi, itp. składają się na pełen wachlarz realizowanych projektów.

HEALTH CENTRE BUILDING
Grupo Aldesa has extensive experience in construction and expansion of buildings for health and social care: hospitals, 
primary care medical centres and specialties, residential centres and during the day for elderly persons, etc., all this 
integrate its portfolio project. 
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BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Aldesa zrealizowała różne projekty dla instytucji publicznych na wszystkich poziomach administracyjnych: miast, centrów 
aktywności lokalnej, siedzib organów władzy samorządowej, sądów, muzeów itp., gdzie realizowane prace muszą spełniać 
wymogi jakościowe wynikające z oferowanych w danym obiekcie usług.

PUBLIC BUILDING
Aldesa has carried out different projects for public entities in all administrative levels: town halls, civic centres, headquarters 
of dependent agencies, courts, museums, etc., where the project delivered must respond to the quality needs of the services 
offered.

OBIEKTY EDUKACYJNE
Zrealizowane przez Grupę Aldesa zadania obejmują liczne projekty budowy lub rozbudowy centrów edukacyjnych, 
począwszy od przedszkoli po kampusy uniwersyteckie. Maksymalne dostosowanie do różnych faz stanowi naszą główną 
przewagę konkurencyjną.

EDUCATION BUILDING
Aldesa accumulates numerous construction projects in its portfolio or expansion of educational centres, encompassing 
from nursery schools to university campuses. The maximum adaptation to the different phases represents our main 
competitive advantage.
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HOTELE
Duże sieci hotelowe powierzyły Grupie Aldesa budowę ośrodków wypoczynkowych, przebudowę i rozbudowę bazy noclegowej 
czy realizację różnego rodzaju obiektów. Możemy pochwalić się wyjątkowym doświadczeniem w Meksyku, Hiszpanii i Polsce, 
gdzie pracowaliśmy dla ponad 30 hoteli kategorii superior 4- i 5-gwiazdkowych oraz ekskluzywnych obiektów butikowych.

HOTELS
Major hotel chains have trusted in Grupo Aldesa for the building of resorts, remodeling and expansion of accommodation or 
execution of all kinds of facilities. An outstanding experience in Mexico and Spain with over 30 hotels of superior category of 
4 and 5 stars and exclusive boutique establishments.

BUDOWNICTWO USŁUGOWO-KOMERCYJNE
Projekty budownictwa biurowego realizowane przez Grupę Aldesa uwzględniają w  szczególności potrzebę elastycznej 
rearanżacji przestrzeni i  optymalnego zużycia energii oraz funkcjonalne rozwiązania w  zakresie ekoefektywności – a  to 
wszystko w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone biura.

CORPORATE BUILDING
Aldesa’s corporate building projects especially take into account the needs of flexible space and the application of energy 
and functional eco-efficiency solutions, thus responding to the growing demand for sustainable offices.
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P
Skupiamy wszystkie działania realizowane przez Grupę Aldesa w  zakresie inżynierii 
stosowanej w celu zapewnienia kompleksowych rozwiązań w całym łańcuchu wartości.

Wykonujemy projekty „pod klucz” takie jak instalacje elektryczne, mechaniczne i  specjalne, 
projekty energetyczne we wszystkich ich fazach, systemy zarządzania ruchem, instalacje 
oświetleniowe, inżynierskie oraz  oprogramowanie stosowane w  sektorze lotniczym 
i motoryzacyjnym, a także systemy bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania budynkami.

INDUSTRIAL
We centralize all the activities that Grupo Aldesa develops in the field of applied engineering 
to provide integral solutions throughout the value chain.

We design turnkey projects, such as electrical installations, mechanical and special, energy 
projects in all its phases, systems traffic management, lighting, engineering and software 
installations applied to the airport and automotive sectors, as well as systems of security and 
facilities in buildings.

RZEMYSŁ I ENERGETYKA
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+20
HAL

PRZEMYSŁOWYCH
INDUSTRIAL 

WAREHOUSES

+70
ELEKTROWNI WIATROWYCH

I FOTOWOLTAICZNYCH
WIND FARMS &  

PHOTOVOLTAIC PLANTS

+2,2
GW W PORTFOLIO

 (PROJEKTY ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI) 
GW IN UPCOMING PROJECT

 (BUILT AND IN PROCESS)

+30
STACJI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
ELECTRICAL

SUBSTATIONS
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ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH /  
RENEWABLES

1

Aldesa zajmuje się inwestowaniem, opracowywaniem, budową, uruchamianiem i utrzymaniem projektów związanych 
z energią odnawialną. Działamy również jako wykonawcą projektów typu EPC (Engineering, Procurement, Construction) dla 
elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Ukierunkowanie na obsługę klienta, bliskość geograficzna i elastyczność 
pozwala na dostosowanie się do każdego środowiska, które może warunkować realizację projektu

Aldesa Energías Renovables carries out the promotion, development, construction, commissioning and maintenance of 
renewable energy projects. It also acts as a contractor in projects under the EPC (Engineering, Procurement, Construction) 
specific wind farm and photovoltaic plan modalities. The vocation of customer service, proximity and flexibility allows  
to adapt to any geographical environment that may condition the execution of the project.

+1.300 MW
ELEKTROWNIE

FOTOWOLTTAICZNE
PHOTOVOLTAIC

PLANTS

+1.000 MW
ELEKTROWNIE 

WIATROWE
WIND FARMS
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+2.800 KM
LINII  

ELEKTROENERGETYCZNYCH
TRANSMISSION

LINES

+5.700 MVA
STACJE

ELEKTROENERGETYCZNE
ELECTRICAL

SUBSTATIONS

+70  MW
ELEKTROCIEPŁOWNIE 

COGENERATION
PLANTS

ENERGETYKA / ENERGY2

Aldesa działa w sektorze energetyki konwencjonalnej, realizując projekty, w których stosuje najnowocześniejsze rozwiązania 
zarówno w zakresie kontroli zapotrzebowania na energię, jak i efektywnego jej wytwarzania: elektrociepłownie, instalacje 
do kogeneracji, elektrownie gazowo-parowe, budowa i rozbudowa stacji elektroenergetycznych, linie wysokiego 
i średniego napięcia, instalacje inteligentnego pomiaru energii, budowy gazociągów itp.

Aldesa operates in the conventional energy sector with projects where it applies the most modern solutions both in the 
control of energy demand and in the efficient generation of energy: thermal power plants, cogeneration plants, combined 
cycles, construction and expansion of substations, high and medium voltage power lines, installation of smart meters, 
construction of gas pipelines, etc.
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PROJEKTY PRZEMYSŁOWE / 
INDUSTRIAL PROJECTS

3

Aldesa opracowuje i realizuje kompleksowe projekty „pod klucz” w zakresie budowy magazynów i zakładów przemysłowych, 
a także wszystkich związanych z nimi instalacji: instalacji elektrycznych (średniego i niskiego napięcia), mechanicznych, 
telekomunikacyjnych i sterowania, w projektach o wysokim stopniu złożoności technicznej i skali.

Aldesa develops and executes integral turnkey projects for the construction of warehouses and industrial plants, as well 
as all associated facilities: electrical installations (medium and low voltage), mechanical installations, telecommunications 
and control, in projects with different degrees of technical complexity and magnitude.

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE / 
TECHNOLOGY SOLUTIONS

4

Aldesa oferuje kompleksowe usługi dostosowane do projektów o  wysokim stopniu technologicznego i  innowacyjnego 
zaawansowania. Poprzez integrację różnych podsystemów, opracowujemy inteligentne rozwiązania mające na celu 
zrównoważoną mobilność, optymalizację wydajności energetycznej oraz zarządzanie elektrowniami korzystającymi 
z odnawialnych źródeł energii.
Potencjał technologiczny Grupy Aldesa pozwala na dostarczanie wysokiej klasy rozwiązań komunikacyjnych, takich jak sieci 
wielousługowe, łączność radiowa, łącza radiowe, systemy TETRA i DMR, oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt.

Aldesa provides comprehensive and tailored services in projects with high technological and innovative content. Integrating 
different subsystems, it develops intelligent solutions focused on sustainable mobility, optimized energy efficiency and 
the management of renewable energy generation plants.
The technological capability of Aldesa enables it to provide high level solutions for communication needs, such as 
multiservice networks, radiocommunications, radio links, TETRA systems and DMR, equipment and hardware.
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+40.000
M2 POWIERZCHNI

BUDYNKÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI
M2 OF SURFACE OF  

CONCESSION BUILDINGS

+1.800
ODDANYCH
 MIESZKAŃ
DELIVERED 

HOUSES

+400
KM AUTOSTRAD

OBJĘTYCH UTRZYMANIEM I OBSŁUGĄ
KM OF MOTORWAYS IN MAINTENANCE 

OR OPERATION

D
Aldesa, jako grupa budowlana zajmująca się rozwojem prac oraz infrastruktury budowlanej, zaangażowała 
się w działalność koncesyjną, głównie poprzez eksploatację i utrzymanie autostrad. Tworzymy możliwości 
biznesowe w  swoich oddziałach, rozwijając obszary z  zakresu energii odnawialnej, oraz  nieruchomości 
i realizując wszystkie działania i fazy niezbędne w tym procesie.

INVESTMENT ACTIVITIES
Aldesa, as a construction group dedicated to infrastructure development of civil works and building, 
has made a  strong commitment to the activity of concessions, mainly through operation and 
maintenance of highways. Additionally, it generates business to its divisions through the promotion 
of both renewable and real estate projects, carrying out all the activities and phases necessary for 
its development.

ZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
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KONCESJE
Aldesa jest odpowiedzialna za zarządzanie, rozwój i eksploatację różnych infrastruktur transportowych (głównie dróg) oraz za 
utrzymanie i eksploatację w ramach wynajmu budynków publicznych.

CONCESSIONS
Aldesa is in charge of management, development and exploitation of differents transport infrastructure (mainly roads) and 
conservation and exploitation services under lease of public buildings. 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:
Aldesa zajmuje się obsługą i eksploatacją we wszystkich rodzajach projektów związanych z energią odnawialną.
 
RENEWABLE ENERGY
Aldesa performs the operation and maintenance of all types of renewable energy projects.

NIERUCHOMOŚCI

Aldesa prowadzi wszystkie działania związane z inwestycjami mieszkaniowymi: od zakupu ziemi po sprzedaż bezpośrednią 
do klienta końcowego i obsługę posprzedażową. Jednocześnie oferujemy kompleksowe zarządzanie projektami na rzecz 
osób trzecich w formule zarządzania i rozwoju inwestycji.

REAL ESTATE
Aldesa Home carries out all the activities related to the promotion real estate: from the purchase of the developable land to 
the direct sale to the final consumer and after-sales service. Likewise, it performs or third-parties comprehensive project 
management through the development management formula.
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T
Grupa Aldesa chce wywierać pozytywny wpływ na regiony, w  których prowadzi działalność, 
poprzez wspieranie i  rozwój infrastruktury oraz wzmacnianie lokalnego potencjału. Jako 
sygnatariusz Światowego Porozumienia Narodów Zjednoczonych, Aldesa zobowiązała się do 
współpracy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, wnosząc wartość dodaną poprzez 
swoją działalność, biorąc udział w  inicjatywach, które przyczyniają się do realizacji celów na 
poziomie regionalnym i przyjmując rolę siły napędowej rozwoju.

Wartości korporacyjne Grupy Aldesa - Jakość, Zaufanie, Bliskość, Gwarancja i Odpowiedzialność 
- obejmują wszystkie szczeble organizacji i  są zawarte w  szeregu zasad, które stanowią 
prawdziwe zobowiązanie wobec interesariuszy, biorąc pod uwagę wpływ naszych działań.

GENERATING VALUE
Aldesa Group wants to generate a positive impact in the regions where it operates through the 
promotion and development of infrastructure and empowerment with capacity development. 
As a signatory of the Global Compact of United Nations, Aldesa has pledged to collaborate in 
the achievement of the Sustainable Development Goals, contributing value through its activity, 
with relevant initiatives that contribute to the achievement of goals at the local level, positioning 
itself as a development engine.

The corporate values of Aldesa Group -Quality, Trust, Closeness, Warranty and Responsibility- 
extend to all levels of the organization and are concretized in a series of principles that suppose 
a true commitment to interest groups, given the impact they entail our activities:

WORZYMY WARTOŚĆ
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ZARZĄDZANIE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Polityka środowiskowa Grupy Aldesa kładzie szczególny nacisk na działania zapobiegawcze i dążenie do ciągłej poprawy 
efektywności środowiskowej firmy, przy wysokim poziomie zaangażowania ze strony całej organizacji w  ochronę 
środowiska naturalnego

RESPECTFUL MANAGEMENT WITH THE ENVIRONMENT

The Aldesa Environmental Policy puts more attention on prevention and continuous improvement in behavior group’s 
environmental policy, with a high degree of involvement on the part of the entire organization in the preservation of the 
natural environment.

WYSOKIE STANDARDY W ZAKRESIE BHP

Bezpieczeństwo pracy to podstawowy filar Grupy Aldesa, mający takie samo znaczenie jak rentowność, jakość i realizacja 
projektów. Nasza polityka bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje zobowiązania i wytyczne, których muszą przestrzegać 
wszyscy pracownicy, tym samym stając się uczestnikami działań związanych z ochroną bezpieczeństwa.

HIGH LEVELS OF REQUIREMENT IN THE PREVENTION OF SECURITY

Work safety is a basic pillar in Aldesa, being at the same level of importance that profitability, quality and production.Aldesa 
Health and Safety Policy includes commitments and guidelines that have to meet all employees, so everyone participates 
in the preventive security management.
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OGRANICZYLIŚMY EMISJĘ CO2 DO ATMOSFERY O PONAD 2,2 MLN TON. 
WE AVOIDED EMITTING MORE THAN 2.2 MILLION TONS OF C02 INTO THE ATMOSPHERE. 

NASZE ELEKTROWNIE WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ZAOPATRUJĄ ŁĄCZNIE PONAD 560 000 DOMÓW.  
OUR RENEWABLE GENERATION PLANTS SUPPLY ENERGY TO MORE THAN 560,000 HOMES. 

STOSOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I NOWYCH TECHNOLOGII

Aldesa analizuje sposoby ulepszania metod budowlanych, ze szczególnym naciskiem na efektywność procesów 
i zrównoważony rozwój. Pracujemy również nad zaawansowanymi projektami technologicznymi, związanymi z elektrotechniką 
i telekomunikacją, które przyczyniają się do tworzenia inteligentnych miast.

APPLICATION OF SUSTAINABILITY AND NEW TECHNOLOGIES

Aldesa studies the improvements in construction methods, making special emphasize in the efficiency of processes and 
sustainability. Likewise, it works on advanced technological projects related to engineering electricity and telecommunications 
that contribute to the development of smart cities.participates in the preventive security management.
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INICJATYWY WSPIERAJĄCE, KTÓRE TWORZĄ WARTOŚĆ DLA WSPÓLNOTY

Działania społeczne Grupy Aldesa koncentrują się na projektach związanych z naszą działalnością, w ramach których 
odpowiadamy na autentyczne potrzeby każdej zbiorowości, w której działamy.
W ten sposób, kierując się mottem “Budujemy zaufanie”, rozwijamy inicjatywy, które tworzą wartość w czterech głównych 
obszarach, takich jak infrastruktura, zrównoważone zarządzanie zasobami, wsparcie edukacji i wzmacnianie pozycji 
społeczności. 

SUPPORT FOR INITIATIVES THAT CREATE VALUE FOR THE COMMUNITY

Aldesa’s social action focuses on projects related to its activity to respond to the authentic needs of each community 
where it operates. In this way, and under the motto «Building confidence», it develops initiatives that create value in four 
main axes such as infrastructure, sustainable management of resources, support for education and empowerment. 

Dialog Grupy Aldesa z jej interesariuszami jest elementem strategii odpowiedzialności społecznej; promujemy tworzenie 
relacji opartych na zaufaniu oraz dialogu i  wzajemnym zrozumieniu, aby poznać oczekiwania lokalnej wspólnoty. 
Zaangażowanie Grupy Aldesa i jej interesariuszy uzupełnia Program Działań Społecznych, opracowany w każdym kraju, 
w celu powiązania strategii firmy z potrzebami socjalnymi i gospodarczymi społeczności.

Aldesa’s dialogue with its stakeholders is integrated into its Social Responsibility strategy, promoting the establishment of 
trusting relationships and mechanisms of dialogue and mutual understanding to know their respective expectations. The 
relationship of Aldesa’s commitments with its stakeholders is completed with its Social Action Program, designed in each 
country trying to link the corporate strategy with the social and economic needs of the community.
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STANDARDY MIĘDZYNARODOWE

Jesteśmy firmą zaangażowaną w tworzenie wartości zarówno dla swoich klientów, jak i dla całego społeczeństwa, i dbamy 
o nieustanny postęp w wewnętrznych procesach ciągłego doskonalenia, dlatego systemy zarządzania Grupy Aldesa są 
certyfikowane i  audytowane w  zakresie ochrony środowiska (ISO 14001), jakości (ISO 9001) oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy (OHSAS 18001).

INTERNATIONAL STANDARDS

Committed to generating value to both its customers and society at large, and at the same time to continue 
advancing in the internal processes of continuous improvement, Aldesa’s management systems are 
certified and audited in environment (ISO 14001), quality (ISO 9001) and safety and occupational health  
(OHSAS 18001).

NASZ KODEKS ETYCZNY JAKO GWARANCJA

Grupa Aldesa przywiązuje dużą wagę do ładu korporacyjnego i dlatego realizuje politykę, która zapewnia etyczny 
model działalności. W tym celu dysponujemy wewnętrznymi narzędziami, które zapobiegają niewłaściwym praktykom 
korporacyjnym, zgodnie z Planem Zgodności i Kodeksem Etycznym, które obejmują wartości, standardy i zasady 
odzwierciedlone w kulturze naszej firmy.

Modele i  wytyczne profesjonalnego, etycznego i  odpowiedzialnego zachowania są obowiązkowe dla wszystkich osób 
tworzących Grupę Aldesa, a także dotyczy wszystkich interesariuszy.

OUR CODE OF ETHICS AS A GUARANTEE

Grupo Aldesa feels the commitment to good corporate governance, so that carries out policies that 
ensure a  model of ethics. For this account with internal tools that prevent corporate bad practices, 
included in its Compliance Plan and in its Code of Ethics, which includes the values, the norms  
and principles reflected in our company culture.

Models and guidelines for professional, ethical and responsible behavior are mandatory for all the people that make up 
Grupo Aldesa, and extend to all its stakeholders.
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HISZPANIA • MEKSYK • POLSKA • PERU • CHILE • KOLUMBIA • RUMUNIA • SŁOWACJA • NORWEGIA • URUGWAJ • INDIE • DANIA • WĘGRY
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SPAIN • MEXICO • POLAND • PERU • CHILE • COLOMBIA • ROMANIA • SLOVAKIA • NORWAY • URUGUAY • INDIA • DENMARK • HUNGARY


