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Grupa OEX

Grupa kapitałowa OEX specjalizuje się w dostarczaniu usług

i technologii w obszarze sprzedaży, które odpowiadają na najważniejsze 

trendy w handlu nowej ery. Wspieramy firmy w skalowaniu biznesu.

Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki

z branży eCommerce, FMCG i telekomunikacyjnej. 

NOTOWANA NA GPW
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1,4 TYS.
OmnichannelCustomer ExperienceDigitalizacja handlu



Usługi i technologie w obszarze sprzedaży online i offline

SIECI SALONÓW
DLA OPERATORÓW GSM

WSPARCIE SPRZEDAŻY POS

CUSTOMER EXPERIENCE SOLUTIONS

LOGISTYKA I E-FULFILLMENT

OEX INNOVATION LAB TO MIEJSCE,
W KTÓRYM ROZWIJAMY 
INNOWACYJNE PROJEKTY 
TECHNOLOGICZNE I ZWIĄZANE
Z CYFRYZACJĄ HANDLU. 

punktów sprzedaży
dla Orange, T-Mobile i Plus

350
POS w obsłudze handlowo 

merchandisingowej

35 tys.
Stanowisk 

contact center

1000
Przesyłek miesięcznie

z centrum logistycznego

113 tys.

Retail Services OEX Innovation LAB

SEGMENTY OPERACYJNE

eCommerce Services



Unikatowa propozycja 

wartości dla klienta.

Dostarczamy 

kompleksowe usługi 

niezbędne firmom

w handlu nowej ery

Grupa OEX
Partner dla firm w drodze
do total commerce



Transparentna polityka dywidendowa

Cele biznesowe związane z rozwojem w rosnącym sektorze eCommerce

Zdywersyfikowane portfolio spółek / value i growth.
Udziały w perspektywicznych spółkach z obszaru cyfryzacji handlu

Dobra sytuacja gotówkowa pozwalająca na inwestycje w technologie 
i zwiększanie skali biznesu poprzez przejęcia

Stabilna baza klientów wśród największych marek branż FMCG, 
telekomunikacyjnej i eCommerce

Grupa OEX 
Kluczowe fakty
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Dystrybucje do akcjonariuszy OEX S.A. (w  mln zł)

dywidenda skup akcji
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Dystrybucje do akcjonariuszy OEX S.A. 

w przeliczeniu na 1 akcję

dywidenda/skup na 1 akcję w złotych stopa dywidendy
W zestawieniu nie ujęto skupu akcji przeprowadzonego w 2021 roku,.

93 mln zł

Dystrybucje do akcjonariuszy
W latach 2013 - 2022

W formie dywidend i skupów

10 mln zł rocznie

Opublikowana polityka 
dywidendowa 2022- 2024

1,46 zł na akcję 

minimum



Przejęcia
spółek

2015 – 2017 
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Sprzedaż

2019 2020

Przejęcia
spółek

Wartość przejęć i inwestycji w latach 2017-2021  wyniosła 115 mln zł.
Spójna strategia budowania wartości skutkuje cenami sprzedaży spółek znacząco 
przewyższającymi ceny nabycia

• ArchiDoc – wpływy z transakcji i dywidend 35,3 mln zł, 2-letni okres inwestycji, IRR 39,6%
• Divante – wpływy z transakcji 128,2 mln zł, 6- letni okres inwestycji

PRZEJĘCIA

SPÓŁEK

Budowanie wartości Grupy OEX

Uruchomienie
nowych projektów

2018 – 2019 2021

Sprzedaż

Najważniejsze akwizycje i transakcje



Klienci

Sektor FMCG Sektor finansowy i ubezpieczeniowy 

Sektor telekomunikacyjny Sektor e-commerce

Współpracujemy z platformami

o Allegro

o Empik
o IKEA

Współpracujemy również z: 

o CITI Handlowy
o Alior Bank
o BNP Paribas

o Modivo

o Carrefour

o CD Project Red

o Secret Lab



#OEX Platform 

Customizable platform
of next generation services
for Retail and Wholesale

#Budowanie 
trafficcu

#Zwiększanie 
konwersji

… dążymy do zbudowania w przyszłości platformy usług

Strategia rozwoju i inwestycji

#Lojalizacja
konsumentów

#Logistyka 
i fulfillment

dla 
e-commerce

#Customer 
Experience

Chcemy inwestować w projekty, które dopełnią nasze kompetencje w obszarze usług dla handlu



Wyniki finansowe



Wyniki Finansowe

604,3 mln zł
Przychody

wzrost o 33,7%

Przychód ze sprzedaży 
akcji Divante

30,0%

Segment eCommerce Services 

wg MSR 17

30,8%

Przychodów segmentów 
operacyjnych Grupy OEX

EBITDA segmentów 
operacyjnych Grupy OEX

Wskaźnik zadłużenia 
netto vs EBITDA:

wg MSSF 16 =

wg MSR 17   =

1,0

-0,48

20,5 mln zł
Zysk dla akcjonariuszy OEX SA

wzrost o 72,9%

57,3 mln zł
EBITDA

wzrost o 29,6%

36,8 mln zł
wzrost o 51,0% wg MSR 17

wg MSSF 16

128,2 mln zł

2021 r. 2021 r.

2021 r. 2021 r.

2021 r.

7 czerwca 2022 r.



Wybrane dane finansowe* 
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-* Dane z wyłączeniem MSSF16, w odniesieniu do umów najmu powierzchni..
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W posiadaniu Zarządu i RN Grupy OEX i jej  kluczowych managerów są akcje, 
które łącznie dają  ok. 40 % głosów na WZA 



Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna
lub sprzedaży, jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź innych instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym.
Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe lub inne instrumenty
finansowe, a żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na
niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejsze Prezentacja nie zawiera kompletnej ani
całościowej analizy finansowej lub handlowej Grupy OEX, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny lub całościowy sposób. Niniejsza
Prezentacja została przygotowana z należytą starannością; niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje, których
zamieszczenia osoby zapoznające się z Prezentacją mogłyby oczekiwać.
Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych OEX
S.A. lub Grupy OEX w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji lub zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości.

Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia
dotyczące oczekiwanych wyników finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz
nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności, bądź osiągnięcia Emitenta lub
innej spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w zawartych w
Prezentacji stwierdzeniach, które dotyczą lub mogłyby dotyczyć przyszłości.
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Zastrzeżenia



www.oex.pl

OEX SA

ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

sekretariat.zarzad@oex.pl

tel. +48 22 395 61 33

http://www.oex.pl/

