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Gdańsk, 30 października 2020 r. 

   

Informacja o Sescom S.A. 

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management, 
mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy. Od 
2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie 
techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. Łączy 
bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W 2019 roku 
zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 25 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku 
notowana jest na GPW w Warszawie.  

Strategia „Wise Futurist 2030”. 
 
W ogłoszonej we wrześniu 2020r. strategii,  firma deklaruje wejście w bliskie spółce technologie wodorowe 
oraz perspektywiczną fotowoltaikę, rozwój usług komplementarnych na rynku międzynarodowym oraz 35 
mln zł EBITDA na koniec roku obrotowego 2024/25. W swojej ofercie Sescom wykorzysta m. in. IoT i RFID 
do optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych dla klientów, tym samym mocniej 
wspierając omnichannel. Firma planuje dalszą ekspansję na rynki zagraniczne, m.in. poprzez akwizycje. 
Sescom promuje też rozwiązania tzw. Zielonej Technologii, czyli te wynikające ze zrównoważonego rozwoju, 
odpowiedzialne społecznie, ekologiczne, a jednocześnie dające klientom i partnerom korzyści ekonomiczne.  
 
Plany na przyszłość. 
 
Strategia rozwoju Sescom wynika nie tylko z ambicji zarządu i zespołu spółki, ale też z bacznych analiz 
rynku, które prowadzi firma oraz danych potwierdzających słuszność kierunku rozwoju nowych technologii  
i branży Facility Management na świecie. W strategii „Wise Futurist 2030” spółka deklaruje, że do 2030 roku 
połączy 10 000 firm w globalnym ekosystemie techniczno-technologicznym dostarczającym stale 
aktualizowaną wartość na rynku Facility Management, a do 2021 roku wdroży mechanizmy 
zrównoważonego rozwoju, co spowoduje zmniejszenie śladu węglowego o 20 proc. do 2023 roku, m.in. 
poprzez głębszą digitalizację działania.   
 
Plany rozwoju Sescom o nowe obszary, tj. technologie wodorowe, czy fotowoltaikę, nie zmienią 
w najbliższych latach wagi usług Facility Management w strukturze przychodów i priorytetów spółki. 
Pozostanie on nadal głównym obszarem działania firmy – w nadchodzących latach mocno wspartym 
inwestycjami w rozwój kompetencji i technologie.  
▪ Facility Management – kompleksowe utrzymanie techniczne placówek handlowych i sieciowych  
i wspieranie ich nową technologią;  
▪ Digital – wdrażanie nowych technologii do optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych 
klientów – IoT, RFID.;  
▪ Energy – efektywność energetyczna, zmniejszanie śladu węglowego i wdrażanie nowych źródeł 
energii dla klientów – fotowoltaika i technologie wodorowe;  
▪ On Demand – doradztwo i implementacja rozwiązań zindywidualizowanych, na życzenie klienta. 

 
B+R, innowacje i technologie. 
 
W Sescom funkcjonuje wyspecjalizowany dział Innowacji i Technologii, w ramach którego prowadzone są 
prace B&R oraz działania związane ze współpracą z otoczeniem naukowym i startupowym. Do 2025 roku 
Sescom chce inwestować w badania i rozwój oraz nowe technologie, aby przez kolejne 5 lat określone 
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w strategii wiedzę tę na bieżąco implementować w organizacji i u swoich klientów. Spółka przeprowadzi 
akwizycje zagraniczne i będzie rozwijać potencjał ludzki swojego zespołu.  
Spółka jest partnerem programu akceleracyjnego Brinc ScaleUp. W ramach działań́ partnerskich, firma 
poznała do tej pory 70 innowacyjnych start-upów z obszaru Internet of Things i Connected Hardware. Kilka  
z nich zostało wyselekcjonowanych do programu i podlegało mentoringowi organizacji partnerskich, w tym 
Sescom S.A. 
 
Efektywność energetyczna. 
 
W ramach grupy kapitałowej, Sescom nieustannie wprowadza na rynek nowatorskie rozwiązania. Jednym  
z nich jest usługa rozwijana w spółce SDC – zarządzanie efektywnością̨ energetyczną. Jest to działanie na 
rzecz placówek sieciowych – projektowanie, wprowadzenie i ciągły rozwój polityki zarządzania 
efektywnością̨ energetyczną. SDC Sp. z o.o. dysponuje własnymi narzędziami – wielopoziomowym 
systemem telemetrycznym, którego część́ sprzętowa, wizualizacyjna i analityczna stanowią̨ rozwiązania 
autorskie. Dzięki synergii urządzeń pomiarowych i technologii możliwa jest precyzyjna analiza zużycia 
energii i kosztów, jakie ponoszą klienci, by w kolejnym etapie dostarczyć́ im prognozy i rekomendacje, 
skutkujące ich optymalizacją. 
 
HgaaS, czyli dostępność wodoru. 
 
Od ponad 10 lat Sescom skupia swoje zainteresowanie również na technologii wodorowej, czego wynikiem 
są niedawno uruchomiony projekt HgaaS oraz 3 patenty, zarejestrowane w latach 2014, 2016 i 2018 na:  

• Generator wodoru oraz tlenu (PAT.225119), 
• Zespół generatora wodoru oraz tlenu (PAT.229230), 
• Zespół kotła parowego (PAT.229335). 

Elektrolizer będący autorską koncepcją Sescom, łączy świat technologii wodorowej ze współczesnym 
światem IT, poprzez badanie popytu i podaży na to paliwo, dostarczając on-line praktycznie użytecznych 
informacji o dostępności wodoru do wykorzystania przez odbiorców indywidualnych, a także dla zastosowań 
przemysłowych. Sescom zakłada, że do 2030 r. w ramach programu HgaaS, ekosystem zostanie 
wyposażony w ponad 500 instalacji, których dzienna produkcja wodoru wyniesie ponad 18 ton. Stanie się to 
za pomocą elektrolizerów do produkcji wodoru o łącznej mocy 100 MW, które instalowane przez partnerów, 
będą stanowiły uzupełnienie instalacji PV.  
 
Nagrody i wyróżnienia. 
 
Spółka Sescom została wielokrotnie zauważona i doceniona za swoją działalność na rzecz rozwoju 
gospodarki oraz innowacyjności, otrzymując nagrody oraz wyróżnienia, takie jak :  

• Efektywna Firma 2015 
• Gepard Biznesu (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) 
• Gazele Biznesu (2016, 2017, 2018) 
• Nagroda Specjalna „Ukryty Czempion Roku” XXVI Forum Ekonomicznego Krynicy (pierwsza 

nagroda z tej kategorii w historii Forum, 2016) 
• Laureat Diamentów Forbesa w latach (2016, 2017, 2018) 
• Brylant Polskiej Gospodarki (2017) przyznany przez Instytut Europejskiego Biznesu - Orzeł 

Pomorski przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza (2018)  
• 4 miejsce WEDŁUG DYNAMIKI PRZYCHODÓW w „TOP 100” rankingu najlepszych firm na 

Pomorzu Dziennika Bałtyckiego (2016) 
• 70 miejsce w „TOP 100” rankingu najlepszych firm na Pomorzu Dziennika Bałtyckiego (2018),  
• wyróżnienie w kategorii Lider Innowacji dla średnich i dużych przedsiębiorstw - Gryf Gospodarczy 

2019. 
 


