
          

 
 
        Nowy Targ, dnia 29 maja 2020 r. 

 
Pismo Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. 
 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Zarządu jednostki dominującej WOJAS S.A pragnę Państwu przedstawić Roczny Raport 

Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019 oraz podzielić się kilkoma zdaniami 

podsumowania, dotyczącymi działań i pozycji Grupy w 2019 roku oraz planów do wykonania na 2020 r.  
 

Do sukcesów Grupy w 2019 roku należy zaliczyć wzrost przychodów 23,1% do poziomu 293 mln zł, w 

tym w kanale online o 38,1%. Także na poziomie wyniku operacyjnego i wyniku netto liczby uległy 

poprawie i ostatecznie skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,1 mln zł. Na szczegóły 

finansowe zachęcam do lektury Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2019 r. 
 

W 2019 roku WOJAS S.A. dokonał swojej pierwszej akwizycji przejmując 56% udziałów w BARTEK S.A., 

tworząc polski podmiot o dwóch komplementarnych, dobrze znanych Klientom markach. Marka dla 

dzieci i młodzieży BARTEK i BRTK wpisuje się w szerszą ofertę produktową butów dla całej rodziny. 
 

W 2020 roku marka WOJAS i firma WOJAS świętują swoje 30 lecie. Ta rocznica została brutalnie 

przerwana przez wybuch pandemii koronawirusa SARS-COV- 2 i związany z nią lockdown gospodarki i 

naszych sklepów w centrach handlowych. Ten cios Grupa WOJAS S.A. odczuła i będzie jeszcze 

odczuwać długo. Okres lockdownu był też okresem próby dla spółki WOJAS S.A. i BARTEK S.A., który 

uważam, iż jako organizacje zdaliśmy dobrze. Obecne wyzwania to z poziomu makro powrót Klientów 

do centrów handlowych a z poziomu mikro dopasowanie naszych kosztów najmu i funkcjonowania 

sklepów do realizowanych przez nas obrotów ze sprzedaży. W dalszym okresie chcemy jeszcze mocniej 

postawić na sprzedaż online i promocję marek oraz na DNA firmy czyli polski produkt o wręcz 

legandarnej jakości, modnym design i z aspektami zdrowotnymi dla naszych Klientów. Tym celom z 

pasją będziemy oddawać się przez najbliższe miesiące.   
 

Chciałbym podziękować naszym Akcjonariuszom za wsparcie wszelkich działań prowadzonych przez 

Spółki z Grupy Kapitałowej oraz naszym Klientom i partnerom handlowym za owocną współpracę, 

zaufanie i lojalność. Słowa uznania należą się też wszystkim Pracownikom i Współpracownikom Grupy 

Kapitałowej, dzięki których zaangażowaniu osiągnęliśmy, w mojej ocenie, dobre wyniki finansowe w 

2019 roku. 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
Prezes Zarządu 
 
Wiesław Wojas       


