
 
 

 

Bieruń, 4 kwietnia 2017 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mam przyjemność podsumować rok 2016 dla Grupy Auto Partner i oddać do Państwa rąk 

sprawozdanie za ten okres. Był to rok wytężonej pracy, dynamicznego rozwoju Grupy, a przede 

wszystkim niezwykle ważnego wydarzenia w historii naszej firmy jakim było przeprowadzenie oferty 

publicznej oraz debiut – 6 czerwca 2016 roku – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. Od tego czasu do końca marca 2017 roku cena naszych akcja wzrosła o 125%. 

 

Choć od naszej oferty publicznej nie minął jeszcze rok, zrealizowaliśmy już większość kluczowych 

elementów celów emisyjnych przedstawionych w prospekcie, między innymi takich jak: powiększenie 

powierzchni magazynowej, rozbudowa sieci filii oraz rozszerzenie oferty.  

 

W 2016 roku odnotowaliśmy dynamiczny, 36-proc., wzrost przychodów zarówno w kraju jak i na 

rynkach zagranicznych. Jednocześnie istotnie zwiększyliśmy zyskowność Grupy. W tym okresie 

znacznie rozbudowaliśmy ofertę wprowadzając dwie nowe marki własne oraz rozszerzając asortyment 

o nowe linie dla samochodów osobowych i motocykli. Dzięki dywersyfikacji oferty docieramy do 

różnych segmentów produktowych i cenowych. Otworzyliśmy również aż 13 nowych filii. Dynamicznie 

rozwijamy także ogólnopolską sieć niezależnych warsztatów MaXserwis – na koniec 2016 roku było 

ich 50, wobec 15 rok wcześniej. Warsztaty jako segment klientów są kluczowymi odbiorcami naszych 

produktów.  

 

W związku z szybkim tempem rozwoju, związanym z konsekwentną realizacją strategii Spółki, 

zdecydowaliśmy o powiększeniu powierzchni magazynowej rozbudowując o blisko 12 tys. mkw. – po 

blisko 3 latach od otwarcia - magazyn centralny w Bieruniu, z którego realizowane są dostawy 

zarówno na terenie Polski jak i na rynki eksportowe. Uruchamiamy także nowe centrum logistyczno-

magazynowe w Pruszkowie o powierzchni 7 tys. mkw. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy 

uwzględniająca nowe powierzchnie wynosi ok. 74 tys. mkw,  co oznacza wzrost o 48% wobec stanu 

na koniec 2015 roku. Ważnym wydarzeniem minionego roku, które ma nam także pomóc w 

zwiększeniu skali działalności, było przystąpienie do prestiżowej, międzynarodowej grupy zakupowej 

GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket. Członkostwo w 

Grupie umożliwi nam między innymi dostęp do oferty wielu kluczowych producentów części 

zamiennych niedostępnych do tej pory w ofercie Grupy, a także nowego know-how oraz 

międzynarodowego doświadczenia innych partnerów GlobalOne. Uczestnictwo w Grupie to również 
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dodatkowa szansa na zwiększenie rentowności naszej sprzedaży dzięki uczestnictwu w podziale 

wypracowanych bonusów.   

 

W 2016 roku obserwowaliśmy pozytywny wpływ sytuacji makroekonomicznej i wzrostu dochodów 

Polaków na rynek samochodowy i tym samym rynek napraw. W mniejszych miastach i 

miejscowościach, w których program 500+ istotnie podwyższył dochód gospodarstw domowych 

można zauważyć rosnącą liczbę aut używanych. W 2016 roku odnotowano także rekordowe liczby 

zakupów nowych samochodów. W 2017 roku  spodziewamy się także dużych zakupów samochodów 

w Polsce, w tym wyprzedaży pojazdów zakupionych przez importerów jeszcze w 2016 roku. Tym 

samym graczom takim jak Auto Partner sprzyjać będzie wciąż duża popularność starszych pojazdów 

znajdujących nabywców wśród klientów indywidualnych, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży 

nowych aut, kupowanych głównie przez firmy. 

 

Dobrze oceniamy perspektywy sprzedaży naszych produktów na rodzimym rynku, na którym trwa 

boom samochodowy oraz na rynkach eksportowych. Dotyczy to zarówno krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, w których można zauważyć polepszającą się sytuację gospodarczą, co ma przełożenie 

na wzrost zakupów samochodów, jak i Europy Zachodniej, gdzie rynek napraw oraz części 

samochodowych osiąga znacznie wyższe wartości niż na wschodzie. Rozbudowa oferty, sieci 

dystrybucji i powierzchni magazynowej pomoże nam w dalszej dynamizacji rozwoju Grupy. Naszym 

celem jest umacnianie naszej rynkowej pozycji i budowanie wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy. 

   

Aleksander Górecki 

Prezes Zarządu Auto Partner S.A. 

 
 
 


