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Warszawa, 8 lutego 2019 roku 

 
Komunikat prasowy 

Przychody ze sprzedaży za styczeń 2019 w ABC DATA 

W styczniu 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę 

Kapitałową ABC Data wyniosły 344 mln PLN.  

W porównaniu do stycznia ubiegłego roku, wynik wypracowany przez ABC Data w pierwszym 

miesiącu bieżącego roku jest niższy o 8% r/r (-30 mln PLN). Na rezultat ten wpływ miały 

zwłaszcza niższa sprzedaż w obszarach komponentów i hardware oraz istotny wzrost sprzedaży 

w obszarze nowych technologii mobilnych.  

– Dalsze wzrosty w technologiach mobilnych zawdzięczamy przede wszystkim rosnącej 

sprzedaży produktów Xiaomi, których portfolio sukcesywnie poszerzamy nie tylko o nowe 

modele smartfonów, ale także inne produkty tej firmy. Dodatkowo rośnie także sprzedaż 

smartfonów innych producentów. Spadki w obszarach komponentów i hardware to efekt 

wysokiej bazy z początku 2018 roku, spowodowanej dużym popytem na karty graficzne i 

zasilacze kupowane do wydobywania kryptowalut. W kolejnych miesiącach tego roku efekt ten 

będzie już coraz mniej widoczny. Ponadto nadal utrzymuje się słaba dostępność procesorów 

jednego z głównych producentów, co dodatkowo miało negatywny wpływ na sprzedaż 

komponentów. – mówi Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data S.A.  

 

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. 
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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: 

Piotr Piotrowski, ccgroup sp. z o.o.  

piotr.piotrowski@ccgroup.pl  

+48 697 613 010 
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