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Grupa Kapitałowa „Bowim” pomimo spadku cen stali istotnie zwiększa ilości dystrybuowanych towarów  
 

 
Mimo spadających cen wyrobów hutniczych, zarówno Grupa Kapitałowa „Bowim” jak i spółka dominująca 

„Bowim” S.A. zwiększają wysokość osiągniętych przychodów. 
 
Po IX miesiącach bieżącego roku, Emitent zbył 286 tys. ton wyrobów hutniczych, co w porównaniu do 245 

tys. sprzedanych towarów w roku 2014 stanowi wzrost o 17%; tym samym „Bowim” S.A. osiągnął wzrost 
przychodów o 9,2% kształtując je na poziomie 617 mln PLN w stosunku do 565 mln PLN za analogiczny okres 
roku 2014. 

 
Jednocześnie przychody Grupy Kapitałowej „Bowim” w okresie III kwartałów 2015 roku wzrosły o 11,4% tj. 

do wartości 577 mln PLN w stosunku do 518 mln PLN osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014.  
Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej wyniósł 6,5 mln PLN natomiast zysk netto Grupy po III kwartale 2015 r. 

wyniósł 1,3 mln PLN.  
 
Wyniki III kwartału br. Grupy i Spółki doskonale odzwierciedlają panujące obecnie trendy na rynku dystrybucji 
i przetwórstwa wyrobów hutniczych. Z jednej strony rośnie popyt na stal, a z drugiej spadają jej ceny. Ten 
paradoks wynika z ożywienia gospodarczego, sytuacji na rynku rudy żelaza i koksu a także gigantycznej 
konkurencji wśród dystrybutorów wyrobów hutniczych. Spadkowy trend cenowy jest obecnie największym 
wyzwaniem polskiego rynku dystrybucji stali, utrudniającym zachowanie rentowności. - mówi Jacek Rożek, 
Wiceprezes „Bowim” S.A. 
 
 
O Grupie „Bowim” 
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej „Bowim” jest dystrybucja wyrobów hutniczych 
poprzez własną sieć sprzedaży, a także produkcja prefabrykatów zbrojeniowych (własne zakłady zbrojarskie), 
cięcie wzdłużne i poprzeczne blach (własne centrum serwisowe). Grupa poprzez outsourcing świadczy usługi 
montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz 
mieszkaniowego a także usługi transportu towarów zakupionych przez kontrahentów.   
 
Grupa „Bowim” swoją działalność koncentruje głównie na rynku krajowym. Posiada własną sieć dystrybucyjną, 
w skład, której wchodzi centrum dystrybucyjno-logistyczne w Sosnowcu wraz z magazynem centralnym, 
centrum serwisowo-magazynowe w Płocku oraz 7 oddziałów handlowych (Gdańsk, Kielce, Lublin, Poznań, 
Szczecin, Toruń, Warszawa) i 4 magazyny (Jasło, Rzeszów, Sławków, Szczecin).  
 
 
 
 
 
 


