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Prezes BDO

przedsiębiorca

MIESIąCA
Inspiracją dla innych

Międzynarodowa firma
doradczo-konsultingowa
uruchamia nową inicjatywę:
„Przedsiębiorca Miesiąca”.
W ramach Projektu
raz w miesiącu będziemy
prezentować Państwu
przedsiębiorców aktywnie
działających w Polsce i na
rynkach zagranicznych.
Każdy nasz rozmówca będzie
miał okazję zaprezentować
swoją firmę, jej produkty
oraz usługi, a także
pracowników. Opowie też
o swoich doświadczeniach,
wyzwaniach, sukcesach
i porażkach.
Zależy nam, aby Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”
był inspiracją dla nowych
firm i przedsiębiorców,
stawiających pierwsze kroki
w biznesie.
Edukacja rynku, dzielenie
się wizją, wiedzą
i doświadczeniem to dla
jeden z priorytetów
od początku działania
firmy w Polsce. Chcemy tę
dobrą tradycję podtrzymać
i rozwijać.
Zapraszam Państwa
do lektury

Rok 2018
planujemy zakończyć

dwucyfrowym
wzrostem
Rozmowa z Mariuszem Książek, Prezesem,
założycielem i głównym akcjonariuszem Marvipol
Development S.A. oraz British Automotive Holding S.A.
W 2018 roku mamy ambicję zwiększyć sprzedaż mieszkań
w dwucyfrowym tempie (w ujęciu procentowym), utrzymując
ponad 20% marżę na sprzedaży. Również British Automotive
Holding po rekordowym roku nie spoczywa na laurach.
Tu również planujemy dwucyfrowe tempo wzrostu.
 Historia biznesowa Pana Preze-

sa jest barwna. Zaczynał Pan od
pośrednictwa przy sprzedaży aut.
Była też sieć kantorów czy myjni
samochodowych. Jak doszło do
tego, że w końcu związał się Pan
z rynkiem nieruchomości?
To był bardzo świadomy wybór,
będący wypadkową wniosków
z obserwacji otaczającego świata i mojego charakteru. Dorastałem w czasach dotkliwego deficytu mieszkań, a moją ambicją było
nie tylko wykorzystywanie nadarzających się szans biznesowych,
ale i posiadanie realnego wpływu
na otaczającą nas rzeczywistość,
zmieniania jej na lepsze. Wiedzę
dotyczącą rynku nieruchomości
w Warszawie, zdobytą przy okazji

Mariusz Książek

Prezes, założyciel i główny
akcjonariusz Marvipol Development S.A.
oraz British Automotive Holding S.A.

wcześniejszych przedsięwzięć biznesowych, początkowo wykorzystywaliśmy w Marvipol świadcząc
usługi dla innych deweloperów, by
finalnie podjąć decyzję o samodzielnej realizacji projektów deweloperskich.
Od początku prowadzenia biznesu deweloperskiego miałem ambicję realizować projekty o podwyższonym standardzie, wyróżniające
się zarówno lokalizacją, jak i standardem wykonania. Skutecznie
wyszukując atrakcyjne działki
i realizując na nich wyróżniające
się architekturą projekty byliśmy
w stanie realizować na naszych
projektach satysfakcjonujące
nas marże, co było kluczowe dla

O BDO
to międzynarodowa
firma konsultingowo-doradcza. Jesteśmy obecni
w 162 krajach i mamy
ponad 1500 biur na całym
świecie. Z wieloma sukcesami
doradzamy naszym Klientom
od ponad 50 lat.
W Polsce jesteśmy obecni
od 1991 roku. Mamy pięć
biur i pracuje dla nas
ponad 350 wysokiej klasy
Specjalistów. Każdego
roku jesteśmy w czołówce
najlepszych firm w krajowych
i międzynarodowych
rankingach, doceniających
nasze doradztwo w zakresie
audytu, podatków, finansów
czy obsługi finansowo-księgowej.
Portfolio naszych Klientów jest
imponujące. To największe
firmy polskie i zagraniczne,
przedsiębiorstwa notowane
na giełdzie i New Connect,
a także spółki rodzinne
z ogromnym doświadczeniem
i sukcesami.
,
To właśnie renoma
nasze wiedza, wizja oraz
wyznawane wartości
skłoniły nas do tego, aby
podzielić się z rynkiem
doświadczeniami, a także
zaprezentować Najlepszych
Przedsiębiorców na
rynku i uruchomić Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”.

zaspokajania głodu na kapitał,
niezbędny dla wzrostu skali działalności. Działając w ten sposób realizowałem również swoją ambicję
zmieniania Warszawy na lepsze,
zarabiania na budowaniu wysokiej jakości budynków o atrakcyjnej,
ponadczasowej architekturze, które
doskonale wpiszą się w charakter
miasta, będąc przy tym wartością
dodaną dla miasta. Koronnym tego
przykładem jest biurowiec Prosta
Tower, wykorzystujący rzadko spotykany na świecie układ pary zrośniętych wysokościowców, którego
ażurowa elewacja stała się symbolem Marvipol, a sam wieżowiec na
stałe wpisał się w architekturę Woli,
będąc przykładem modelowego
wkomponowania nowego budynku w istniejącą tkankę miejską.
 Do aut chyba jednak nadal ma

Pan sentyment? Jest Pan również
Prezesem spółki British Automotive
Holding, zajmującej się importem
i sprzedażą samochodów.
Z nieskrywaną satysfakcją mogę
powiedzieć, że jest to spełnienie
moich dziecięcych marzeń. W młodym wieku, jak większość moich

rówieśników, interesowałem się
motoryzacją. Mam to szczęście,
że z mojego hobby mogłem stworzyć realny i dochodowy biznes,
a możliwość sprzedawania symboli brytyjskiej motoryzacji, mam tu
na myśli Jaguary czy Land Rovery,
jest – jak wspomniałem – realizacją moich młodzieńczych fascynacji. Dziś nasza grupa motoryzacyjna jest dobrze naoliwioną
maszynką do zarabiania pieniędzy, jednak przed piętnastoma
laty, kiedy wchodziłem w ten biznes, stając się importerem Jaguara
i Land Rovera, handel tymi pięknymi, będącymi synonimami luksusu
samochodami był niszowy i mocno ryzykowny. Tylko dzięki naszej
wytężonej pracy udało się nam
odnieść sukces.
 Drugi ważny – a może waż-

niejszy – filar Pana działalności
to nieruchomości. Marvipol na
warszawskim rynku jest obecny
od ponad 20 lat. A ostatni rok
– 2017 – był dla spółki wyjątkowy,
jeśli chodzi o osiągnięte wyniki.
To efekt zawarcia 765 umów na
sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych. Co sprawia, że kupujący wy-

ne – z racji lokalizacji – istotnymi
ryzykami administracyjnymi typowymi dla projektów mieszkaniowych, adresowane do profesjonalnego klienta. Wchodząc w ten
biznes zdywersyfikowaliśmy biznesowe ryzyka, niezmiennie osiągając ponadprzeciętny zysk na zaangażowanym kapitale.
 Czy 2017 rok to tylko rekordy

Inwestycja Unique Tower w Warszawie przy ul. Grzybowskiej
Zaprezentowana wizualizacja ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zastosowanych
materiałów, ich barwa i faktura mogą się nieznacznie różnić

bierają Marvipol? Konkurencja na
tym rynku jest przecież ogromna.
Konkurencja jest na trwale wpisana w charakter każdego biznesu, wymusza nieustanny wzrost
efektywności, inwestycje w siebie
i zespół. Sukces w branży deweloperskiej jest wynikiem wielu czynników. Poczynając od zakupu gruntu
w atrakcyjnej lokalizacji i na ekonomicznie uzasadnionych warunkach, właściwym wyborze projektu
architektonicznego, generalnego
wykonawcy czy konstrukcji samej
oferty i modelu sprzedaży. Marvipol
przez ponad dwie dekady zbudował wizerunek dewelopera, którego budynki wyróżniają się ponadczasową architekturą oraz wysoką
jakością i solidnością wykonania.
Marvipol nigdy nie był, nie jest i nie
będzie deweloperem wolumeno-

wym, uczestniczącym w wyścigu
o wybudowanie największej liczby mieszkań. Stąd miarą naszego
biznesowego sukcesu są z jednej
strony generowany zwrot na kapitale i masa wypracowywanej marży,
z drugiej zadowoleni klienci, którzy
na tak konkurencyjnym rynku zdecydowali się kupić wyjątkowy produkt z oferty Marvipol, kierując się
z reguły nie tylko ceną, ale także
atutami naszych inwestycji.
Pochodną naszego modelu działalności na rynku mieszkaniowym
i szerzej – podejścia do biznesu
– była decyzja o uzupełnieniu biznesu deweloperskiego o segment
magazynowy. Projekty magazynowe to przedsięwzięcia o zupełnie
innej charakterystyce biznesowej,
realizowane zdecydowanie szybciej niż mieszkaniowe, nieobarczo-

w sprzedaży dla firmy, czy również
inwestycje?
Jedno i drugie. Ubiegłoroczne wyniki to powód do dumy, ale też
impuls do jeszcze cięższej pracy
i przeskoku firmy na kolejny poziom, co nie będzie możliwe bez
przemyślanych inwestycji. W minionym roku Marvipol Development
wydał na rozbudowę banku ziemi
pod projekty mieszkaniowe ponad
130 mln zł, w projekty magazynowe zainwestowaliśmy w tym okresie
ok. 70 mln zł. W ten sposób tworzymy fundamenty pod dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonego
biznesu. W 2018 roku mamy ambicję zwiększyć sprzedaż mieszkań
w dwucyfrowym tempie (w ujęciu
procentowym), utrzymując ponad
20% marżę na sprzedaży.
Również British Automotive Holding po rekordowym roku nie spoczywa na laurach, chcemy również
w 2018 roku zwiększyć sprzedaż
w dwucyfrowym tempie. W ramach
BAH realizujemy plan inwestycyjny
koncentrujący się na rozbudowie
sieci dilerskiej Jaguar Land Rover.
Przed nami kolejne premiery samochodów i aby sprostać oczekiwaniom rynku, a przede wszystkim
klientów, stawiamy na zwiększenie liczby obiektów. W styczniu
2018 roku otworzyliśmy salon w Katowicach, pracujemy nad budową
lub gruntowną przebudową obiektów w Warszawie i Gdańsku. Wierzymy, że jesteśmy w stanie dalej dynamicznie zwiększać udział w rynku
motoryzacyjnym, inwestujemy, by
uwolnić ten potencjał.

 Marvipol od niedawna jest rów-

nież w Gdańsku. Dlaczego spółka
postawiła akurat na Pomorze – co
może zaoferować klientom?
Wejście na rynek mieszkaniowy
Trójmiasta to kolejny rozdział w historii Marvipol. Po ponad 20 latach
działalności w Warszawie, gdzie
zbudowaliśmy pozycję czołowego dewelopera mieszkaniowego, zdecydowaliśmy się dotrzeć
z naszą ofertą do klientów kolejnego z miast Polski. Wybór padł na
Trójmiasto jako miejsce, w którym
będziemy mogli efektywnie wykorzystać posiadane know-how przy
realizacji wysokiej klasy projektów
mieszkaniowych. Trójmiejski rynek
dynamicznie rośnie, napędzany

nie tylko pozytywnymi zjawiskami
demograficznymi, ale i turystyczną
atrakcyjnością Trójmiasta, wspierającą rynek wynajmu.
Do tej pory kupiliśmy dwie nieruchomości w prestiżowej lokalizacji
Gdańska – mam na myśli Wyspę
Spichrzów i jej bliskie sąsiedztwo.
Pracujemy nad kolejnymi projektami w Trójmieście, jesteśmy przekonani, że mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by odnieść sukces
na tym rynku.
 Był kiedyś taki moment, kiedy

chciał Pan to wszystko rzucić? Kiedy było naprawdę trudno?
Nigdy. Rzucanie ręcznika w kryzysowych momentach to dla mnie
rozwiązanie, które jest sprzeczne
z moim charakterem i wartościami, jakie wyznaję. Choć Marvipol
miał w swojej historii różne momenty, również te trudne, to nigdy nie
pomyślałem, aby opuścić okręt.

Trudne momenty
w firmie to okres nauki,
w którym następuje
weryfikacja własnej wizji
i strategii, czasem relacji
międzyludzkich
Wręcz przeciwnie, w krytycznych
dla firmy momentach zdecydowałem się wziąć sprawy w swoje ręce,
pracować jeszcze więcej i jeszcze
ciężej. To kwestia ambicji oraz odpowiedzialności za ludzi, którzy
pracowali, pracują i będą pracować w Marvipol, i ich rodziny. Historia pokazuje, że biznes opiera się
na umiejętności adaptacji do warunków dyktowanych przez rynek.
Trudne momenty to okres nauki,
w którym następuje weryfikacja

własnej wizji i strategii, czasem
relacji międzyludzkich.

podział w naszym kraju, pod wieloma względami pionierski.

 Pod koniec 2017 roku doszło

 Nie kusi Pana kolejna zmiana

do podziału Grupy Marvipol na
dwie publiczne spółki, Marvipol
Development i British Automotive
Holding. Czym była podyktowana
ta decyzja i jakich jej efektów Pan
oczekuje?
Ideą, która przyświecała podziałowi Marvipol S.A., było umożliwienie rynkowi wiarygodnej i rzetelnej
wyceny biznesów motoryzacyjnego oraz deweloperskiego, uwolnienie potencjału wzrostu ich wartości. Przez lata inwestorzy mieli
problem z wyceną naszych biznesów, byliśmy klasyfikowani jako deweloper z pobocznym biznesem
motoryzacyjnym, wycenianym
w sposób zupełnie nieuwzględniający jego atutów. Obecny stan
rzeczy, czyli Marvipol Development i British Automotive Holding
jako dwa oddzielne podmioty na
GPW, to sytuacja „win – win”, zarówno dla samych spółek, które
będą wyceniane zgodnie z ich
realną wartością, jak i inwestorów, którzy mogą wybrać, w którą część motoryzacyjną czy deweloperską zaangażują większe
środki i który profil ryzyka bardziej
im odpowiada.
 Proces podziału holdingu był

wyzwaniem dla prawników spółki?
To raczej niestandardowa procedura na rynku.
Przeprowadzenie podziału spółki
wymagało od wszystkich pracowników i zewnętrznych doradców
ogromnej wiedzy, zaangażowania
i cierpliwości, pracy na najwyższych obrotach przez kilkadziesiąt
miesięcy. Podział był skomplikowany, ponieważ dotyczył spółki
publicznej, w ramach której wydzielona była część działalności tej spółki do spółki prywatnej,
która finalnie stała się spółką publiczną, notowaną na GPW. W całym procesie należało wyodrębnić
wydzielany majątek i opracować
wiele dokumentów wymaganych
przez regulacje dotyczące rynku
kapitałowego. Był to pierwszy taki

branży? Podjęcie jakiegoś kolejnego nowego wyzwania?
Jako przedsiębiorca nigdy nie zakładałem, że będę działał tylko
w jednej branży. Przez całe swoje zawodowe życie znajdowałem
czas na to, by uważnie obserwując
otoczenie wyszukiwać atrakcyjnych

Rzucanie ręcznika
w kryzysowych momentach
to dla mnie rozwiązanie,
które jest sprzeczne z moim
charakterem i wartościami,
jakie wyznaję
pomysłów na biznes, które mają
ponadprzeciętny potencjał wzrostu. Nie ukrywam, że za wysoce
perspektywiczną uważam szeroko pojętą branżę ochrony zdrowia.
Ma ona ogromny, napędzany innowacjami potencjał wzrostu. Na
całym świecie obserwujemy regularny wzrost wydatków na ochronę
zdrowia. Od dłuższego czasu analizowałem możliwość postawienia
pierwszych biznesowych kroków
w tym segmencie. Moja inwestycja

w producenta radiofarmaceutyków i dystrybutora sprzętu diagnostycznego – spółkę Synektik – jest
właśnie takim pierwszym krokiem.
Wysoko oceniam potencjał wzrostu
tej firmy, wierzę, że jest ona dopiero na początku drogi na biznesowy szczyt.
 Co jest dla Pana najważniejsze

przy prowadzeniu biznesu? Jaka
gwiazda wyznacza kurs Pana biznesowych decyzji?
Tak jak wspomniałem na początku
naszej rozmowy – zawsze, odkąd
pamiętam, chciałem mieć realny
wpływ na otaczający świat. Rozwijając kolejne przedsięwzięcia
zawsze zastanawiałem się nad
potrzebami Polaków. Była niezaspokojona potrzeba mieszkań
– postawiłem na biznes deweloperski, nasi rodacy lubią dobre,
luksusowe samochody – stąd British Automotive Holding. Medycyna jest jedną z branż skazanych
na wzrost – inwestycja w Synektik
to sposób na to, by stać się nie
tylko beneficjentem, ale i aktywnym uczestnikiem tego boomu.
Mam wciąż ogromną ciekawość
świata i nowych biznesów, a przy
tym nieodparte przeświadczenie,
że największe przedsięwzięcia są
jeszcze przede mną.
Rozmawiała Ewa Matyszewska

Ewa Matyszewska
Od 2014 roku związana z międzynarodową
firmą konsultingowo-doradczą BDO. Jest
odpowiedzialna za promocję marki oraz
komunikację z mediami i Klientami firmy.
Przez prawie 15 lat, dziennikarz, redaktor.
Pełniła również funkcję zastępcy kierownika
działu podatkowego w Gazecie Prawnej,
później w Dzienniku Gazecie Prawnej. Była
także szefem i redaktorem naczelnym grupy
czasopism z tematyki finansowej i podatkowej w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka.

