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BOWIM S.A. publikuje wyniki za 2011 rok

BOWIM S.A. jeden z czołowych dystrybutorów na rynku wyrobów hutniczych osiągnął jednostkowe przychody netto ze sprzedaży  
na poziomie 1 084,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 47% w stosunku do porównywalnego okresu 2010 roku. EBIT zwiększył się o 4,2  
mln PLN, co stanowi wzrost o 35% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Narastająco  jednostkowy  zysk  ze  sprzedaży  BOWIM  S.A.  wyniósł  około  15,3  mln  PLN  i  był  wyższy  o  44%  w  porównaniu  
z analogicznym okresem 2010 roku. Natomiast EBITDA wyniosła 18 mln PLN i była wyższa o 3,6 mln PLN niż w analogicznym okresie  
roku ubiegłego, co stanowi 25% wzrost. 

- Dla BOWIM S.A. był to wyjątkowy rok. Praca nad styczniowym debiutem na rynku regulowanym z pewnością przyniesie wymierne  
korzyści. Wzmocniliśmy naszą wiarygodność, dzięki czemu skuteczniej będziemy mogli realizować strategię rozwoju.  Pozytywnym  
akcentem zakończyliśmy 2011 rok, wygrywając przetarg na dostawę rur dla PGNiG. W bieżącym roku planujemy utrzymać nasze  
tempo rozwoju – mówi Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu BOWIM S.A.

W 2011 roku Grupa BOWIM osiągnęła narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 115,3 mln PLN, co  
stanowi wzrost o 39% w stosunku do porównywalnego okresu 2010 roku. W ubiegłym roku podjęto również działania mające na celu  
restrukturyzację  w  przejętej  spółce  Passat-Stal.  Związane  z  tym  koszty  przyczyniły  się  do  obniżenia  wyniku  na  działalności  
operacyjnej.

-  Przejęty  przez  nas  PASAT-STAL  S.A.  wymagał  restrukturyzacji,  a  efekty  podjętych  działań  będę  widoczne  w  tym  roku.  
Zdecydowaliśmy się ponieść odpowiednie koszty, które obniżyły wynik operacyjny Grupy. Dzięki PASAT-STAL zdywersyfikowaliśmy  
naszą aktualną ofertę oraz rozszerzyliśmy sieć dystrybucji, która umożliwia nam ekspansję na rynku wyrobów ze stali. – mówi Jacek 
Rożek, Wiceprezes BOWIM S.A.

O BOWIM
Podstawową  działalnością  Spółki  jest  handel  wyrobami  hutniczymi.  BOWIM  znajduje  się  w  ścisłej  czołówce  największych 
dystrybutorów  stali  w  Polsce.  Ponadto  Firma  świadczy  usługi,  w  zakresie  produkcji  prefabrykatów  zbrojeniowych,  serwisu  
poprzecznego  i  wzdłużnego wyrobów płaskich.  Dodatkowo BOWIM prowadzi  działalność  oświatową tzn.  organizuje  kursy  oraz  
egzaminy spawania we własnym ośrodku w Sosnowcu.

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 5 magazynów (Jasło, Kielce, Rzeszów, 
Sławków, Szczecin). 
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