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Warszawa, 8 czerwca 2018 r. 

 
Komunikat prasowy 

Maj kolejnym dobrym miesiącem dla ABC Data 

ABC Data wypracowała w maju 2018 roku 320 mln PLN szacunkowych, skonsolidowanych 

przychodów ze sprzedaży. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku Grupa uzyskała 1,67 mld 

PLN przychodów vs. 1,58 mld PLN w roku 2017, co oznacza wzrost o 5% r/r. 

Największy wzrost przychodów ze sprzedaży r/r ABC Data odnotowała na Słowacji (+37%), na 

Węgrzech (+17%) oraz w Rumunii (+10%). W podziale na poszczególne kategorie, w minionym 

miesiącu największe wzrosty odnotowano w następujących grupach produktowych: smartfony, 

mobility, a także software i peryferia. 

- Pierwsze dwa miesiące II kwartału 2018 roku zakończyliśmy z 6% wzrostem przychodów ze 

sprzedaży r/r, uzyskując w tym czasie 619 mln PLN vs 585 mln PLN rok wcześniej. Największy 

wpływ na wyniki wypracowane w maju 2018 roku miała sprzedaż w obszarze hardware IT oraz 

mobile, szczególnie produktów takich marek jak Xiaomi i Apple – komentuje Ilona Weiss, prezes 

zarządu ABC Data S.A.  

Już w poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data 

zadecyduje o wypłacie dywidendy za rok 2017 w wysokości 38,8 mln PLN (tj. 0,31 PLN na jedną 

akcję). Po wyłączeniu zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 10 mln PLN (tj. 

0,08 PLN na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom w grudniu ubiegłego roku, do wypłaty 

pozostanie łączna kwota 28,8 mln PLN (tj. 0,23 PLN na jedną akcję). 

 

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 
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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. 

 

Za kontakty z mediami odpowiada: 

Agnieszka Forasińska 

ABC Data S.A. 

Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu 
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