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Warszawa, 5 listopada 2008 

 

 

ASBIS ROŚNIE PO DZIEWIĘCIU MIESIĄCACH 2008 ROKU 

Przychody wzrosły o 21,3% zysk nett o 13% rok do roku 

 

 

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy 

Środkowej i Wschodniej, w krajach byłego Związku Radzieckiego, na Środkowym Wschodzie  

i w Afryce, zanotował w III kw. 2008 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 427 mln USD  

i zysk netto w wysokości 3,2 mln USD. Łącznie, po dziewięciu miesiącach 2008 roku,  

w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 21,3% do 

1,132 mln USD a zysk netto wzrósł o 13% do 10,5 mln USD.  

 

“Dywersyfikacja geograficzna oraz wprowadzenie nowych produktów do naszego portfolio dało nam 

możliwość zanotowania kolejnego wzrostu notowanych wyników finansowych, po dziewięciu 

miesiącach 2008 roku. Dodatkowo wobec naszego tradycyjnego biznes związanego z komponentami 

PC, obserwujemy boom w segmencie laptopów, który uruchomiliśmy rok temu. W III kw. 2008 

segment ten urósł o ponad 169%, a w ciągu dziewięciu miesięcy aż o 186%. Co więcej, cały czas 

korzystamy na bardzo dobrych marżach na oprogramowaniu Microsoft w Rosji, a nasze całkowite 

przychody w tym kraju, po dziwięciu miesiącach 2008 roku wzrosły o 30,6% do 342 mln USD. Wynik 

netto za III kw. 2008 był negatywnie obciążony ze względu na dużą zmienność kursów Rubla 

rosyjskiego, Euro, walut powiązanych z Euro wobec dolara amerykańskiego. W I-III kw. 2008 wynik 

netto był lepszy od analogicznego okresu rok wcześniej. Mimo, iż nadciągają trudne czasy, wierzymy, 

że mamy solidne fundamenty by wyjść z nich jeszcze mocniejsi.” – powiedział Siarhei Kostevitch, 

CEO ASBISc Enterprises Plc. 

 

Wyniki finansowe w III kw. 2008 i w okresie I-III kw. 2008 

Dane w mln USD Q3 2008 Q3 2007 Zmiana 9M 2008 9M 2007 Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 427.254 393.072 +8,7% 1,132.058 933.128 +21,3% 

Zysk brutto 21.304 18.509 +15,1% 62.692 42,288 +48,3% 

Zysk operacyjny 5.236 8.153 -35,8% 18.628 13.797 +35% 

EBITDA 5.983 8.644 -30,8% 20,767 15,201 +36,6% 

Zysk netto 3.222 6.152 -47,6% 10.530 9.320 +13% 

 

W III kw. 2008 marża zysku brutto wzrosła do 5.0% w porównaniu do 4.7% w analogicznym okresie 

2007 roku. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2008 marżą zysku brutto 

wzrosła do 5.5% w porównaniu do 4.5% w analogicznym okresie 2007 roku. Wzrost ten był głównie 
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rezultatem poszerzonego portfolio produktowego, zwiększonej sprzedaży i marż na sprzedaży 

laptopów i oprogramowania (szczególnie w Rosji).  

 

“Dokonaliśmy również szeregu inwestycji we Włoszech, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 

na Łotwie, w Bośni i Herzegowinie oraz na Białorusi, które powinny dostarczyć wartość dodatkową  

i wzmocnić pozycję rynkową Grupy w przyszłym roku.” – powiedział Siarhei Kostevitch, Prezes 

Zarządu ASBISc Enterprises Plc. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY SPRZEDAŻY 

Poniższy wykres przedawia strukturę sprzedaży w podziale na region w III kw 2007 i III kw. 2008 

 

Więcej informacji: 

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations 
tel. +48 509 020 021, +357 97 633 793 
e-mail d.kordel@asbis.com 
 
Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations 
tel. +357 25 857 000 
e-mail costas@asbis.com 

ASBIS Enterprises Plc („ASBIS”) ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji komponentów 

informatycznych, bloków i urządzeń peryferyjnych oraz szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń 

cyfrowych. Spółka została założona w roku 1995, jej działalność obejmuje Europę Środkowo-Wschodnią, kraje 

nadbałtyckie, kraje byłego Związku Radzieckiego, Bliski Wschód i Afrykę Północną. 

Oprócz dystrybucji produktów informatycznych wytwarzanych przez różnych producentów, Grupa produkuje 

również i sprzedaje produkty pod własnymi markami, jak Prestigio (monitory LCD, laptopy, pamięć zewnętrzna, 

oprawione w skóre akcesoria USB, urządzenia GPS itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne 

urządzenia peryferyjne). 

ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia ponad 1 000 osób, zaopatruje ok. 20 tysięcy klientów. 

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2007 roku, pod 

symbolem ASB (ASBIS). Więcej informacji: www.asbis.com  


