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INFORMACJA PRASOWA 

 

Grupa BOWIM  zarobiła w 2010 r. ponad 8,7 mln zł.  

 

 

Grupa BOWIM, jeden z liderów na rynku dystrybucji w yrobami hutniczymi, która wkrótce chce 

zadebiutowa ć na GPW, publikowała wyniki za 2010 r. W porównaniu  do 2009 r. Grupa znacz ąco 

poprawiła wyniki na wszystkich poziomach działalno ści.  

 

- Zysk netto Grupy wyniósł  ponad 8,7 mln zł, podczas gdy 2009 roku grupa zanot owała 19,3 
mln zł starty. 

- Przychody Grupy wzrosły w stosunku do 2009 r. i w yniosły 808,0 mln zł.  

 

- EBIT wyniósł 19,7 mln podczas gdy w 2009 grupa miał a ponad 14 mln zł straty.  
 

 

- Cieszę się, że w 2010 roku udało nam się osiągnąć lepsze wyniki finansowe. Jest to efekt poprawy 

koniunktury w 2010 roku, jak również konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju grupy. Od lat, 

BOWIM systematycznie poprawia wskaźniki finansowe na wszystkich poziomach działalności. Rok 

2009 był tutaj wyjątkiem, kiedy cała branża dość dotkliwie odczuła skutki kryzysu gospodarczego – 

powiedział Jacek Rożek, wiceprezes zarządu BOWIM S.A.  

 

Przychody ze sprzedaży grupy BOWIM w 2009 r. spadły o 34,9% w stosunku do roku 2008 osiągając 

poziom 749 mln zł.  

 

- Aktualnie mamy do czynienia ze stabilnym popytem na wyroby stalowe. Po bardzo dobrym 

pierwszym kwartale, w kwietniu i maju mieliśmy do czynienia z korektą cen stali. Obecnie ceny stali są 

na stabilnym wakacyjnym poziomie, wahania te są naturalne dla naszej branży. Popyt na wyroby 

stalowe powinien się utrzymać na równym poziomie jeszcze przez dłuży czas. Sprzyja temu przede 

wszystkim duża ilość inwestycji infrastrukturalnych, które są realizowane w Polsce, a także tych, które 

planuje się przeprowadzić np. w energetyce czy na kolei – dodał J.Rożek.  

 

- Jeśli chodzi o nasze plany giełdowe to nadal czekamy na zatwierdzenie prospektu. Spodziewaliśmy 

się, że nastąpi to już na początku lipca, jednak przedłużające się prace w KNF spowodowały, że 

musimy przełożyć naszą ofertę – dodał J. Rożek.  
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Prospekt emisyjny BOWIM S.A. został złożony do KNF w marcu br. Oferta publiczna obejmuje 1,1mln 

akcji zwykłych na okaziciela serii G. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wyników 

procesu budowy księgi popytu.  

 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Grupa Kapitałowa BOWIM jest jednym z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. 

Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż wyrobów stalowych w tym blach, 

kształtowników, prętów i rur. Dystrybucja produktów odbywa się poprzez własną sieć sprzedaży, w 

skład, której wchodzi centrum logistyczno – dystrybucyjne w Sosnowcu oraz dziewięć punktów 

handlowych. Spółka zajmuje się również produkcją prefabrykatów zbrojeniowych oraz cięciem blach. 

BOWIM oferuje także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa.  

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 Białej k/Płocka. 

 

Celem strategicznym Grupy BOWIM jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji 

wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów 

rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności. Grupa zakłada przeprowadzenie w latach 

2011-2014 planu inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie sieci logistyczno-dystrybucyjnej, w tym 

budowie wielopoziomowej sieci dystrybucyjno-magazynowe oraz sieci centrów logistyczno-

serwisowych. Firma chce także rozwijać usługi serwisu stali oraz poszerzyć oferowany asortyment. 

 

Grupa BOWIM jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. uzyskała tytuł „Gazele Biznesu”, 

nagrody przyznawanej przez „Puls Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Firma posiada 

również tytuł „Diamenty Forbesa”. BOWIM jest członkiem i jednym z założycieli Polskiej Unii 

Dystrybutorów Stali. 

 

Dodatkowe informacje:  

Agnieszka Palej - VOICE GROUP  

Email:a.palej@voicegroup.pl 

Tel: + 48 508 315 070 

 


