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Temat: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych 

Emitenta za III kwartały 2020 r.  

 
Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Numer raportu: 37/2020 

 

Treść raportu: 

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych 

przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Spółki za III kwartały 2020 r.  

 

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Emitenta za III 

kwartały 2020 r. wyniosły 913.718 tys. zł, co stanowi spadek o 163.663 tys. zł w porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 

Jednostkowy zysk operacyjny Emitenta za III kwartały  2020 r. wyniósł 12.643 tys. zł, co stanowi 

wzrost o 4.936 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 

Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za III kwartały 2020 r. wyniósł 4.046 tys. zł, co 

stanowi wzrost o 6.973 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

 

Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z wpływem epidemii 
COVID-19 na rynek na którym działa Emitent. Spółka odnotowała spadek wolumenu 
zamówień w okresie drugiego i trzeciego kwartału 2020 r., co przełożyło się na spadek 
dystrybuowanych ton stali. 
 
Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji 
rynkowej w III kwartałach 2020 r. 
 
Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na 
dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami 
skonsolidowanymi za III kwartały 2020 r. 
 
Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie 
z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie 
bieżącym nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r.  
 
Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników 

finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie. 

 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
 


