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Kliknij, aby edytować styl 

Prezentacja dla inwestorów  

BOWIM S.A.  
 

Warszawa, październik 2011 

Doradca Finansowy: 
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Zastrzeżenia prawne 

Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji 
dotyczących spółki Bowim S.A. (“Bowim”). Niniejszy dokument jest dokumentem promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.  

 

W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Bowim uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma 
gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierad stwierdzenia dotyczące 
przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnid się od faktycznych rezultatów. 
Bowim nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. 
Odpowiedzialnośd spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody BOWIM. 

Planowana publiczna oferta papierów wartościowych Bowim na terenie Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu 
emisyjnego, który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Grupie Kapitałowej i 
oferowanych papierach wartościowych Bowim a także dopuszczeniu do notowao na rynku regulowanym. 
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Agenda 

Wprowadzenie 

Zakupy i dystrybucja 

Pozycja rynkowa 

Strategia rozwoju 

Informacja finansowa 

Struktura akcjonariatu 

Oferta 
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Zarząd 

Adam Kidała 

Akcjonariusz,  

Wiceprezes Zarządu 

Jacek Rożek  

Akcjonariusz,  

Wiceprezes Zarządu 

Jerzy Wodarczyk  

Akcjonariusz,  

Wiceprezes Zarządu 

Wprowadzenie 



www.bowim.pl 

5 

Najważniejsze informacje 

Jeden z największych dystrybutorów wyrobów hutniczych na 
rynku polskim - 4 miejsce zgodnie z rankingiem PUDS* 

 

Jeden z liderów produkcji prefabrykatów zbrojeniowych dla 
budownictwa - 66 tys. ton rocznie 

 

Rosnąca wartośd Spółki dzięki konsekwentnej realizacji 
wieloletniej strategii rozwoju 

 

264 Spółka wśród 500 największych firm w Polsce, w rankingu  
przygotowanym przez tygodnik „Polityka” 

 

 

 

  

  

  

*) Ranking dystrybutorów stali za 2010 r.  Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 

  

Wprowadzenie 
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Historia działalności Grupy Kapitałowej Bowim 

 

 

 
nabycie przez BOWIM S.A. 10% 
udziałów Betstal Sp. z o.o.

powstanie spółki 
BOWIM s.c. 

przystąpienie do Polskiej 
Unii Dystrybucji Stali jako 

członek – założyciel

przekształcenie spółki 
cywilnej BOWIM w 

spółkę akcyjną

zakup nieruchomości  
w Sosnowcu –

aktualna siedziba 
BOWIM S.A.

uruchomienie produkcji 
zbrojenia 

prefabrykowanego

budowa Grupy Kapitałowej 
- utworzenie spółki BOWIM 

Podkarpacie Sp. z o.o.

nabycie przez BOWIM S.A. 
80% udziałów              

Betstal Sp. z o.o.

objęcie przez DM 
IDM S.A. akcji         

serii D

zakup gruntu w 
Strykowie pod budowę 

centrum logistyczno-
dystrybujcyjnego

      1995            1999            2001             2004            2005            2007            2008           2009             2010             2011

objęcie przez Konsorcjum 
Stali S.A. akcji serii F

nabycie przez BOWIM 
S.A. 100% akcji    

Passat- Stal 
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Struktura Grupy Kapitałowej 

Rodzaj działalności: 
- przetwórstwo i dystrybucja 
wyrobów stalowych  
- usługi cięcia i przetwarzania 
stali 

Rodzaj działalności: 
- zbrojarnia  

Rodzaj działalności: 
- handlowa  
Magazyny: 
- Rzeszów 
- Jasło 

75% kapitału 
zakładowego 

90% kapitału 
zakładowego 

100% kapitału 
zakładowego 

BOWIM S.A. 
w Sosnowcu 

BOWIM 
PODKARPACIE  

SP.Z O.O. 
W Rzeszowie 

BETSTAL SP. Z O.O. 

w Gliwicach 

PASSAT-STAL S.A. 

w Białej 

Magazyny: 
- Sosnowiec /magazyn centralny/ 
- Sławków /szeroki tor/ 
- Rogoźno 
- Kielce 
 

Regionalne oddziały handlowe:  
- Sosnowiec /główny oddział handlowy/ 
- Gdaosk 
- Kielce 
- Lublin                     
- Płock 
- Poznao 
- Toruo 
- Warszawa 
- Szczecin 
 

Zakład produkcyjny: 
- Sosnowiec /zbrojarnia/ 

Wprowadzenie 
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Organizacja zakupów 

 trzy wieloosobowe działy zakupów 
podzielone wg asortymentów /długie, 
płaskie, rury i profile/, zadania: 

 research rynków dostawców na całym świecie  

 zapewnienie odpowiednich stanów 
magazynowych 

 obsługa dostaw bezpośrednio do odbiorców  

 Centralizacja zakupów w Grupie 

 kierunki dostaw 

 główne: polskie huty, kraje UE i wschodnia 
Europa 

         – często na podstawie umów ramowych 

 uzupełniające: spoza Europy  

 dywersyfikacja dostawców  

         – niezależnośd zakupowa 

 kilku/kilkunastu podstawowych dostawców na 
każdy asortyment i wielu uzupełniających 

 każdy zakup negocjowany z kilkoma 
dostawcami 

 

Wykres: Koncentracja zakupów Grupy Emitenta za 2010 r. (%) 

Zakupy i dystrybucja 
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Organizacja sprzedaży  

Grupa Emitenta dysponuje siecią sprzedaży, 
która obejmuje: 

 centrum dystrybucyjno-logistyczne w 
Sosnowcu wraz z magazynem centralnym i 
głównym oddziałem handlowym, 

 2 magazyny w Rzeszowie i Jaśle należące 
do spółki Bowim Podkarpacie Sp. z o.o., 

 8 oddziałów handlowych zlokalizowanych 
w Gdaosk, Kielce, Lublin, Płock, Poznao, 
Szczecin, Toruo, Warszawa, 

 magazyn składowy w Sławkowie, 

 magazyn składowy w Rogoźnie. 

Spółka posiada 2 zakłady produkcyjne 
(zbrojarnie) w: 

 Sosnowcu – 2.500 t/mc 

 Gliwicach -3.000 t/mc 

Ważnym elementem Grupy jest centrum 
serwisowo-magazynowe w Płocku 
 

Odział handlowy 
o/Szczecin 

Odział handlowy 
o/Gdańsk 

Odział handlowy 
o/Poznań 

Odział handlowy 
o/Toruń 

Odział handlowy 
o/Warszawa 

Odział handlowy 
o/Kielce 

Odział 
o/Rzeszów 

Odział 
o/Jasło 

Odział handlowy 
o/Lublin 

Magazyn  
Rogoźnio 

PASSAT STAL S.A.  
Serwis stali 
o/Płocka 

BOWIM S.A.  
Zbrojarnia  
Magazyn Główny  

66.000 ton  
rocznie 

łączne moce  
produkcyjne dwóch 

zbrojarni  
     BOWIM Podkarpacie  

Sp. z o.o. 

Magazyn  
Sławków 

Legenda: 

- Siedziba Spółki BOWIM S.A. 

- Siedziba Spółki Passat Stal S.A. 

- Zbrojarnie  

- Odziały handlowe Bowim S.A. 

- Odziały Spółki Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. 

- Magazyny 

BETSTAL Sp. z o.o. 
Zbrojarnia 
Gliwice 

60.000 ton  
rocznie 

moc przetwórcza 
serwisu stali 

Zakupy i dystrybucja 
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Wybrani klienci/główne rynki zbytu 

Kształtowniki 

 18,6% sprzedaży 

Rury 

 11,2% sprzedaży 

Pręty 

 7,9% sprzedaż 

Pozostałe towary 

 7,9% sprzedaży 

pręty zbrojeniowe 

 9,91% sprzedaży 

Blachy 

 33,2% sprzedaży 

prefabrykaty zbrojeniowe 

 11,4% sprzedaży 

Dywersyfikacja produktowa Dywersyfikacja branżowa 

A
S
O
R
T
Y
M
E
N
T 

 
G
R
U
P
Y 

  

B
O
W
I

M 

branża konstr. stal.                              branża transportowa 
 

    

branża maszynowa                              branża górnicza 

branża paliwowo-energetyczna 

branża budowlana 

Zakupy i dystrybucja 
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Udziały rynkowe 

Wykres: Ranking dystrybutorów stali za 2010 r. (pierwsze 10 miejsc)  

Grupa Bowim – jeden z liderów rynku  
ok. 3,2% udział w polskim rynku handlu wyrobami stalowymi 

  

Pozycja rynkowa 
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Czynniki przewagi konkurencyjnej 

 przejrzysta, logiczna strategia 

 jasno zdefiniowane cele  

 konsekwencja w realizacji 
 elastycznośd 

 na poziomie pojedynczego klienta 

 w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej  
 dywersyfikacja  

 odbiorców/branż ca. 2,5 tys. klientów w tym roku  

 asortymentów /pełny zakres wyrobów ze stali czarnej/ 

 dostawców  
 kadry: silny management + stała kadra  

 nieustanne dążenie do doskonalenia organizacji  

 stała analiza procesów zachodzących w firmie i na rynku /np. zarządzanie zapasami 
magazynowymi/  

 nowoczesny, efektywny proces produkcji prefabrykatów zbrojeniowych 

 Stalowe centrum serwisowe wieloletnie doświadczenie  

 handel – stała penetracja rynku, bliskośd odbiorcy  
 
 

Pozycja rynkowa 
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Strategia rozwoju na lata 2011-2014 

Ugruntowanie pozycji jednego z krajowych liderów rynku dystrybucji wyrobów 
hutniczych poprzez budowę wielopoziomowej i wielozakresowej sieci dystrybucji 

Rozbudowa ogólnopolskiej sieci dystrybucyjno-logistycznej : 

 sied biur handlowych w głównych miastach Polski  

 dwóch magazynów głównych: Śląsk i Mazowsze  

 kilku/kilkunastu magazynów lokalnych 

Rozwój usług serwisu stali 

 rozbudowę sieci zakładów prefabrykacji 

 rozbudowę zakładu serwisu stali w Płocku, poprzez rozpoczęcie produkcji profili zimno 
giętych w wyniku procesu cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach w kręgach, 

 rozwój pozostałych usług obróbki stali, takich jak: cięcie na wymiar, wypalanie elementów 
stalowych, śrutowanie, piaskowanie i malowanie. 

1 

2 

Poszerzenie oferty asortymentowej poprzez wejście w segment stali nierdzewnej i 
specjalistycznej 3 

Strategia rozwoju 
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Główne inwestycje – rozwój Passat-Stal S.A. 

Poziom dotacji – 39% 

Dotacja w ramach 
programu 4.4 „Nowe 
inwestycje o wysokim 
potencjale 
innowacyjnym osi 
priorytetowej 4 
Inwestycje w 
innowacyjne 
przedsięwzięcia 
Programu Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013” 

 w 2011 r. Passat-Stal S.A. rozpoczął inwestycję 
wdrożenia innowacyjnej technologii przetwarzania 
blach o szerokim zakresie grubości 

 łączna wartośd inwestycji wyniesie 37.521 tys. PLN, z 
tego: 
 19.840 tys. PLN z środków własnych 

 17.681 tys. PLN z dotacji 

 planowane zakooczenie inwestycji:  I połowa 2012 
 realizowane inwestycja jest elementem strategii 

rozwoju Grupy Bowim w kierunku rozwoju serwisu 
stali 

 główne efekty inwestycji: 
 większa dywersyfikacja produktowa Grupy, tym samym 

większa efektywnośd, 
 Wzrost rentowności na sprzedaży Grupy.  

 
 
 

17.681 tys. PLN 

37.521 tys. PLN 

Strategia rozwoju 
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Wyniki finansowe 

Tabela: Wyniki finansowe Grupy Bowim za lata 2008-2010 oraz I półrocze 2011(dane w tys. PLN) 

Informacja finansowe 

Wyszczególnienie
I półrocze 

2011

I półrocze 

2010
2010 2009 2008

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 559.988 353.033 804.605 747.133 1.149.788

Zysk ze sprzedaży 11.437 10.559 19.739 -14.236 42.060

EBITDA 13.301 15.083 23.458 -10.931 44.472

EBIT 11.585 13.325 19.739 -14.123 41.422

Zysk brutto 6.034 8.642 10.174 -24.145 19.519

Zysk netto 4.355 7.142 8.721 -19.325 15.277

Rentownośd sprzedaży 2,00% 3,00% 2,20% -1,90% 3,70%

Rentownośd EBITDA 2,40% 4,30% 2,90% -1,50% 3,90%

Rentownośd EBIT 2,10% 3,80% 2,40% -1,90% 3,60%

Rentownośd brutto 1,10% 2,40% 1,30% -3,20% 1,70%

Rentownośd netto 0,80% 2,00% 1,10% -2,60% 1,30%

Rentownośd aktywów (ROA) 4,60% 7,80% 2,00% -5,20% 3,80%

Rentownośd kapitałów własnych (ROE) 4,50% 7,70% 9,40% -31,90% 30,90%
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Dlaczego warto zainwestować w Bowim 

Czołowy polski dystrybutor stali i wyrobów hutniczych – 4 
miejsce na rynku polskim 
 
Spółka z tradycjami – 16 lat na rynku krajowym 
 
Sied handlowa na terenie całego kraju 
 
Doświadczony Top-Management 
 
Działalnośd na perspektywicznym rynku 
 
Efektywna i przejrzysta strategia Grupy Kapitałowej  
 
Doświadczenie w konsolidacji rynku (Betstal, Centrostal Jasło, 
Passat-stal) 
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Kontakt  

BOWIM S.A. 

ul. Niwecka 1 E 

41-200 Sosnowiec 

tel: +48 /32/ 392 93 00 

fax: +48 /32/ 392 93 80  

e-mail: firma@bowim.pl  

strona www: www.bowim.pl 

 

Doradca  

Finansowy: 

PROFESCAPITAL Sp. z o.o.   

Ofiar Oświęcimskich 15 

50-069 Wrocław 

tel. /71/ 782 11 60 

fax: /71/ 782 11 62 

e-mail: biuro@profescapital.pl 


