Warszawa, 10 grudnia 2018 roku

Komunikat prasowy

Przychody ABC Data za listopad – wzrosty w istotnych kategoriach
W listopadzie 2018 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez
Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 548 mln PLN. Narastająco, za okres 11 miesięcy,
szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły natomiast 4,1 mld PLN.
Grupa ABC Data wypracowała w listopadzie 548 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Wynik ten
jest porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku (+1% r/r). W okresie 11 miesięcy
szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,1 mld PLN, co oznacza wzrost
o 56 mln PLN (+1% r/r). W ujęciu rynkowym sprzedaż w Polsce wzrosła w listopadzie bieżącego
roku o 9% r/r.
Największy wzrost sprzedaży spółka zanotowała w obszarze nowych technologii mobilnych
(+32% r/r). W obszarze dystrybucji z wartością dodaną (VAD) sprzedaż w listopadzie wzrosła
o 4% r/r. Z kolei w obszarze hardware sprzedaż w omawianym okresie spadła o 4%.
– Końcówka roku to tradycyjnie najbardziej pracowity okres w naszej branży. Jednocześnie jest
to czas, w którym realizujemy znaczną część naszej sprzedaży. Jak pokazują szacunkowe dane
za październik i listopad, nie inaczej jest w tym roku. Co istotne, rozwijamy sprzedaż w regionie
CEE, a dobre perspektywy sprzedażowe widzimy obecnie w krajach bałtyckich, szczególnie na
Litwie – komentuje Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data S.A.
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O ABC Data S.A.
ABC Data S.A. jest liderem nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE.
Jako jedyna firma dystrybucyjna, działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje swoje portfolio o produkty
z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy
obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B.
W latach 2009 – 2018 ABC Data została ośmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży,
nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski
została członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od
2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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