


Globalne trendy 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2018 – 2050

Rosnący udział OZE w miksie energetycznym implikuje wzrost 
zapotrzebowania na magazyny energii

Polityka UE poszczególnych krajów, 
a także dużych koncernów aktywizuje rynek pojazdów
elektrycznych

International Energy Outlook 2019 (U.S. Energy Information Administration)

79%

OZE

80% Sprzedanych samochodów w Europie do roku 2040, stanowić będą 
samochody napędzane elektrycznie

BloombergNFE – Electric Vehicle Outlook 2021



Strategia Klimatyczna 2050

REGULACJE TE SILNIE WPŁYWAJĄ NA 
FUNKCJONOWANIE I OKREŚLANIE 
PRZYSZŁOŚCI MODELU RYNKU ENERGII W POLSCE.

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40%
w porównaniu z emisją z 1990 r.

co najmniej 32% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym 
energii brutto

wzrost efektywności energetycznej o 32,5%

ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE

Strategia zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności 
zakłada m.in., że do 2030 r. po 
europejskich drogach będzie 
jeździć co najmniej 30 mln 
pojazdów zeroemisyjnych.

Celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050 roku.



Wzrost zapotrzebowania 
na energię 
Mix energetyczny oparty o OZE niesie ze 
sobą wyzwania, których rozwiązanie 
zdefiniuje kształt infrastruktury 
energetycznej przyszłości.

U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019

Globalna produkcja energii elektrycznej 2010-2050 (Quadrillion Btu)
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Wzrost autokonsumpcji (produkcji własnej instalacji PV)

Spadek kosztów zużytej energii elektrycznej

Możliwość handlu energią

Ochrona środowiska

Lepsza jakość prądu

Zabezpieczenie przed zanikiem prądu w sieci 

Magazynowanie energii odpowiedzią 
na wyzwania OZE
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Odpowiedzią na powyższe wyzwania 
dotyczące budowy sieci energetycznej opartej na OZE 
jest rozwój infrastruktury magazynów energii. Dopiero 
z magazynami energii instalacje OZE zyskują pełną 
funkcjonalność operacyjną i biznesową.

Korzyści



244 mld USD wyniosła wartość 
rynku transportu zeroemisyjnego w 
2021 r. 

667 mln pojazdów zeroemisyjnych 
na światowych drogach do roku 
2040, przy aktualnej liczbie 13 mln.

33 tys. to liczba samochodów 
elektrycznych na polskich drogach, ta 
liczba ma wzrosnąć do 500 tys. do 
roku 2025, z czego blisko 60% będą 
stanowiły samochody całkowicie 
elektryczne; pozostałe to hybrydy.

BloombergNFE – Electric Vehicle Outlook 2021v

Rynek zeroemisyjnego transportu

Osobowe i użytkowe 36%

Osobowe 39%

Użytkowe 24%

Udział ZEV
w światowej

flocie pojazdów
do 2040 r.

wg segmentów

667mln
Osobowych oraz 
użytkowych ZEV 
będzie jeździć po 

światowych drogach 
do 2040 roku

BloombergNFE – Polish EV Outlook, Licznik elektromobilności



Jesteśmy partnerem pierwszego wyboru w obszarze projektowania i 
protypowania systemów napędowych dla elektromobilności oraz czystych 
technologii magazynowania energii.

Posiadamy w swojej ofercie produkty, które odpowiadają na potrzeby 
rynkowe w dwóch dynamicznie rosnących sektorach.

Nasz doświadczony Zespół Inżynierów i Menadżerów pozwala na 
dostosowanie oferowanych przez nas rozwiązań do indywidualnych potrzeb 
Klienta.

Elimen Group S.A.
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Usługi 
projektowe

Energetyka

Magazyny energii

Rozproszone systemy
magazynowania 

energii

Battery management 
system (BMS)

Elektromobilność

Systemy napędowe

Silniki elektryczne

Sterowniki

Oprogramowanie

Moduły bateryjne



Napędy Elimen

Napęd Elimen to technologia skalowalna do 
indywidualnych wymagań projektów zarówno w 
układach napędowych na dwa jak i na cztery koła.

Pierwszym elementem napędu elektrycznego Elimen
jest silnik elektryczny o wysokiej gęstości mocy w 
technologii PMSM, dostępny w czterech wersjach: 
180kW, 250 kW, 380kW i 500kW.

Drugi element napędu stanowi sterownik. Elimen
oferuje inwertery silnika elektrycznego w 
kilku wariantach: w wersji dwusilnikowej i 
pojedynczej a także sterownik pojedynczy i podwójny 
w wersji zintegrowanej z konstrukcją silnika Elimen.



Wysoki poziom sprawności 98%

Pojazdy transportu masowego

Pojazdy osobowe

Pojazdy dostawcze i ciężarowe

Pojazdy komunalne Maszyny budowlane i przemysłowe

Pojazdy wojskowe

Pojazdy sportów wyczynowych Łodzie i jachty

Zastosowanie::

Stosunek mocy do masy 10:1

Niska masa i kompaktowe gabaryty

Szeroki zakres zastosowań

Przewagi konkurencyjne
napędu Elimen::

Zgłoszenie patentowe nr: P.439283



Magazyny energii Elimen

W naszej ofercie posiadamy 
kompleksowe rozwiązania w 
zakresie magazynowania energii. 
Nasza oferta stanowi odpowiedz na 
potrzeby różnych segmentów 
rynku.

Industrialny:
W tym roku planujemy podłączyć 
do rynku mocy prototyp 
kontenerowego magazynu energii 
50kWh w konstrukcji modułowej.

Gospodarstwa domowe:
We współpracy ze światowym 
liderem firmą BMZ, oferujemy 
magazyn energii 8,9kWh, a jeszcze 
w tym roku rozpoczniemy sprzedaż 
własnego magazynu 3,5kWh.

§ Zakłady przemysłowe,
§ Farmy wiatrowe / 

fotowoltaiczne
§ Branża budowlana
§ Osiedla mieszkaniowe
§ Obiekty użyteczności 

publicznej
§ Obiekty o znaczeniu 

militarnym

Magazyn Energii 
50 kWh:

Magazyn Energii 
8,9 kWh

§ Gospodarstwa 
domowe

§ Sezonowe obiekty 
turystyczne

§ Domki letniskowe
§ Warsztaty 

rzemieślnicze

Magazyn Energii 
3,5 kWh

§ Gospodarstwa 
domowe

§ Sezonowe obiekty 
turystyczne

§ Domki letniskowe



EVorkshop – kluczowy partner

W 2021 Elimen Group nabył 23% 
udziałów w EVorkshop, którego oferta 
jest odpowiedzią na potrzeby 
rosnącego rynku wtórnego pojazdów 
elektrycznych. 

EVorkshop posiada technologię 
szybkiej rewitalizacji baterii, autorskie 
urządzenia oraz doświadczony Zespół. 

Poprzez budowę partnerstwa z 
międzynarodowymi koncernami oraz 
serwisami, EVorkshop planuje 
dynamicznie rozwijać skalę działalności.

Serwis baterii pojazdów elektrycznych

Oferta współpracy dla serwisów pojazdów 
elektrycznych

Retrofit – konwersja samochodów z silnikami 
spalinowymi na elektryczne



Zespół menedżerski

Elimen tworzy Zespół menedżerów z 
wieloletnim doświadczeniem. Naszą 
wspólną pasją jest elektromobilność, a 
celem budowanie zielonej przyszłości.

Cezary Klimont - Chief Executive Officer

Menedżer z bogatym doświadczeniem zdobytym
w międynarodowych korporacjach zarządzanych
procesowo, takich jak PwC, Orange, RUCH, 
czy Adecco. W Elimen odpowiada za zbudowanie 
strategii oraz zarządzanie Spółką, zapewniając jej
zrównoważony rozwój.

Magdalena Bajska - Chief Operations 
Officer

W Elimen zajmuje się kreowaniem i 
realizowaniem strategii biznesowej. Tworzy 
optymalizacje biznesowe, procesowe I 
kosztowe, a także prowadzi bieżącą działalność 
operacyjną Spółek Grupy Elimen. Posiada 
bogate doświadczenie w prowadzeniu dużych 
projektów, zdobyte w takich firmach jak 
Procter & Gamble, Avon, L'Oreal, 3Novatica.

Andrzej Kozik – Dyrektor sprzedaży

Do jego zadań w Elimen należą rozwój działu 
sprzedaży oraz nawiązywanie relacji 
biznesowych w zakresie współpracy. Zajmuje 
się tematyką OZE, magazynowania energii 
oraz napędów elektrycznych.



Zespół inżynieryjny

Nasz Zespół inżynierów i konstruktorów posiada 
wieloletnie doświadczenie w 
zakresie projektowania systemów 
napędowych, silników elektrycznych, sterowników 
i urządzeń elektrycznych oraz oprogramowania.

Daniel Śliwka - Chief Technology Officer

Konstruktor - elektronik systemów 
przetwarzania mocy, mikrofalowych, obwodów 
magnetycznych silników, wielordzeniowych 
systemów komputerów wbudowanych, 
cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz 
układów akwizycji, pomiaru i aktuacji wartości 
fizycznych I elektrycznych.

Przemysław Rozmysłowicz - Chief 
Engineer Officer

Konstruktor z doświadczeniem w realizacji 
projektów wdrożeniowych I badawczo-
rozwojowych w zakresie elektrycznej 
mobilności. Odpowiada za nadzór nad 
projektami, systemów magazynowania energii 
oraz napędów. 

Marcin Matłas – Menedżer ds. 
technologicznych

W Elimen odpowiada za kwestie 
technologiczne i zarządzanie projektami. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w 
kierowaniu działami produkcyjnymi w 
zakładach wytwarzających urządzenia 
elektryczne i elektroniczne



Elimen i Jakub Przygoński
promują polską elektromobilnosć
Realizujemy projekt dostawy dedykowanego napędu 
wyczynowego o mocy do 1500 KM dla doświadczonego 
teamu zarządzanego przez utytułowanego kierowcę Jakuba 
Przygońskiego - ambasadora kampanii "Elektromobilność
- zielone światło dla klimatu"

15

„Silniki Elimena nie mają sobie równych. 
Testowany przeze mnie napęd Elimena
przewyższa parametrami inne napędy
elektryczne dostępne obecnie na rynku. 
Jestem zachwycony możliwościami
mojego elektrycznego auta.”



Media o nas



Kamienie milowe

Prototyp silnika 
elektrycznego 
wysokonapięciowego
w technologii PMSM

Prototyp 
sterownika 
dwusilnikowego

Wdrożenie 
ochrony 
patentowej na 
silnik PMSM

Runda 1 
finansowanie 
rozwoju biznesu 
– magazyny 
energii

Bateria 
modułowa dla 
pojazdów 
elektrycznych

IPO

2Q20212017

2020

4Q2021

Rozpoczęcie 
sprzedaży 
magazynów 
energii 8,9kWh

1Q2022

Runda 2 
finansowania
skalowanie 
biznesu

Potencjalna 
akwizycja w 
obszarze 
magazynów 
energii

Rozwój 
centrum B+R

Kwiecień 
2022

Ekspansja 
na rynki 
zagraniczne

2Q2023

4Q2022

Rozpoczęcie 
sprzedaży 
magazynów
energii 
50kWh

3Q2025

4Q20243Q20234Q2022
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Prognoza finansowa
2022-2026

Ekspansja skalowalnych usług w zakresie 
licencjonowania produkcji napędów Elimen
na rynkach międzynarodowych;

Akwizycje w celu poszerzenia portfolio 
produktów i dalszego rozwoju technologii;

Poszerzanie rynków zbytu i ekspansja zagraniczna;

Środki pozyskane z rundy będą przeznaczone
na zwiększenie sprzedaży oraz wzrost 
jej marżowości. 

Zajęcie pozycji lidera technologicznego w 
zakresie systemów napędowych;.



Struktura udziałów 
Elimen Group S.A.

35,31%

26,27%

26,27%

7,12% 4,74%

0,29%

Elimen S.A.

Przemysław Rozmysłowicz

Daniel Śliwka

MM Prime TFI

Michał Przyłęcki

Akcjonariusze BeesFund

Stan na 31.03.2022



Kontakt: inwestorzy@elimen.pl

Elimen Group S.A.
Ul. Cybernetyki 19B,

Warszawa 02-677, Polska

Niniejszy materiał jest wyłącznie materiałem informacyjnym co do działalności gospodarczej prowadzonej przez
Spółkę Elimen Group S.A. i ma wyłącznie na celu poinformowanie o tego rodzaju działalności gospodarczej. Materiał
ten został przygotowany przez Spółkę Elimen Group S.A. Wszelkie prawa do treści w prezentacji zastrzeżone.
Niniejszym materiał nie stanowi jakiejkolwiek oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


