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INFORMACJA PRASOWA 

 

Bowim opublikował prospekt emisyjny. 
 

Spółka Bowim S.A., jeden z liderów na rynku dystryb ucji stali opublikowała dzi ś prospekt 

emisyjny, zwi ązany z pierwsz ą ofert ą publiczn ą. Spółka chce pozyska ć z emisji nowych akcji 

serii G 11,3 mln zł netto, które chce przeznaczy ć na zasilenie kapitału obrotowego. W celu 

większego rozproszenia akcji 1,9 mln walorów chce sprz edać także Supernova Fund, jeden z 

dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Oferuj ącym jest Dom Maklerski IDM S.A. 

 

Oferta wyniesie w sumie 3 mln akcji serii D i G, stanowiących 14,6% w podwyższonym kapitale 

zakładowym oraz 11,1% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W ramach Transzy dla 

Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia będzie 825 tys. akcji serii G oraz do sprzedaży 1,425 mln 

akcji serii D. W ramach Transzy Otwartej do objęcia będzie 275 tys. akcji serii G oraz do sprzedaży 

475 tys. akcji serii D.  

 

Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia w book-building, wynosi od 9 do 11 

zł za akcję. 

 

W 2010 r. przychody Grupy Kapitałowej Bowim wyniosły 804,6 mln zł, wobec 747 mln zł w 2009 r. 

Zysk netto w 2010 r. sięgnął 8,7 mln zł, w 2009 r. Spółka zanotowała stratę w wysokości 19 mln zł. 

Wyniki za pierwsze półrocze 2011 r. Bowim planuje opublikować przed rozpoczęciem oferty.  

 

- Strategia działania Grupy Bowim zakłada konsekwentny rozwój i umacnianie naszej pozycji wśród 

największych dystrybutorów stali w Polsce. Planujemy m.in. rozbudowę własnej sieci dystrybucji, 

chcemy też systematycznie powiększać oferowany przez nas asortyment i zakres oferowanych usług. 

W planach mamy też akwizycję firm o podobnym profilu działalności – mówi Jacek Rożek, Wiceprezes 

Bowim S.A.  

 
Grupa Bowim jest jednym z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych (m.in. blach, 

kształtowników, prętów, rur), wyróżniających się na tle konkurencji bardzo szerokim asortymentem 

wyrobów hutniczych oraz kompleksowością świadczonych usług. Dystrybucja produktów odbywa się 

poprzez własną sieć sprzedaży. Spółka zajmuje się również produkcją prefabrykatów zbrojeniowych 

oraz serwisem blach. Oferuje także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa 

infrastrukturalnego oraz usługi transportowe towarów zakupionych przez kontrahentów.  
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Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej obejmuje podmiot dominujący Bowim S.A. oraz spółki 

zależne: Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie, Betstal Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Passat-Stal 

S.A. w Płocku. 

 

 

HARMONOGRAM OFERTY 

7-11 październik 2011 r., do godz.16.00 – składanie deklaracji nabycia. 

 

12 października 2011 r. - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz 

ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. 

 

13 października 2011r. - otwarcie publicznej subskrypcji. 

 

13 – 17 października 2011 r. - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane. 

 

17 października 2011 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania 

zapisów dodatkowych. 

 

18 października 2011 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na 

które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych. 

 

19 – 20 października 2011 r - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane. 

 

20 października 2011 r.- zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów 

dodatkowych. 

 

do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji 

oferowanych. 

 

 

Dodatkowe informacje:  

Agnieszka Palej - VOICE GROUP  

Email:a.palej@voicegroup.pl 

Tel: + 48 508 315 070 

 

 
 


