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Warszawa, 31 marca 2022 r.  

 

PISMO ZARZĄDU GK ANWIM   

  

Zarząd Anwim S.A. w składzie:  

Rafał Pietrasina – prezes zarządu Anwim S.A., członek zarządu ESPPOL Trade S.A.  

Paweł Grzywaczewski – członek zarządu Anwim S.A.  

Zbigniew Łapiński – prezes zarządu ESPPOL Trade S.A., członek zarządu Anwim S.A.  

Andrzej Kondys – członek zarządu Anwim S.A.  

Artur Krzyk – członek zarządu ESPPOL Trade S.A.  

działając w imieniu Anwim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-237) przy ulicy Stańczyka 3, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275176, NIP 5270011878, REGON 010404971, 

nr BDO 000096200 oraz ESPPOL Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000892662, REGON: 383351300, NIP: 5252789604  

przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Anwim zawierający osiągnięte wyniki 

finansowe za rok 2021 oraz perspektywy rozwoju działalności Grupy na rok 2022.  

W ramach grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r. Anwim S.A. posiada 100 % w kapitale zakładowym 

Esppol Trade S.A. (przedmiot działalności- import paliw i sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych) z 

siedzibą w Warszawie, stanowiących 100 % głosów. 

Szanowni Państwo, Obligatariusze, Członkowie i Klienci Grupy Kapitałowej Anwim   

Rok 2021 był czasem odbudowy sprzedaży w GK Anwim po niezwykle trudnym, pandemicznym roku 2020. 

Wprawdzie w ubiegłym roku nie brakowało wyzwań związanych z dalszą walką z COVID-19 oraz 

niestabilnością na światowych rynkach, dla Grupy Kapitałowej Anwim był to czas niezwykle pomyślny. Dzięki 

Państwa zaufaniu i wierze w naszą wizję rozwoju grupy, za które serdecznie dziękujemy, udało nam się przejść 

pomyślnie przez ten trudny czas. Naszą wdzięczność kierujemy także w stronę pracowników Anwim S.A. i 
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ESPPOL Trade, a także partnerów franczyzowych MOYA. To dzięki Ich kompetencji, doświadczeniu, 

determinacji i pasji w dążeniu do celu jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.  

Głównym przedmiotem działalności spółek GK Anwim w roku 2021 r. był dalszy rozwój sieci stacji paliw 

MOYA. Z końcem 2021 roku w Polsce działało już 368 punktów w niebiesko-czerwonych barwach (124 własne 

oraz 244 franczyzowe). Wzrost w stosunku do 2020 r. wyniósł 21% – 65 stacji. Są to obiekty funkcjonujące w 

modelu tradycyjnym – ze sklepem i konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe MOYA; automatyczne – 

zlokalizowane w kluczowych dla przewoźników punktach i dostosowane wyłącznie do obsługi klientów 

flotowych i MOYA express – nowoczesne stacje samoobsługowe z atrakcyjną ofertą cenową przeznaczoną 

zarówno dla klientów biznesowych, jak i detalicznych.  

W ubiegłym roku miał miejsce rebranding przejętych przez Grupę samoobsługowych stacji eMILA. 

Wprowadzenie do sieci MOYA formatu samoobsługowego było dobrą decyzją, a stacje MOYA express 

spotkały się z doskonałym przyjęciem przez klientów. W sieci MOYA sukcesywnie pojawiają się kolejne stacje 

tego typu.  

Bezustannie rozwijana jest także oferta dla klientów flotowych. W roku 2021 karta flotowa MOYA Firma 

obchodziła dziesięciolecie istnienia na rynku. Ta dekada to intensywny okres doskonalenia oferty i 

pogłębiania naszych relacji z klientami flotowymi. Oferujemy im nowe, atrakcyjne rozwiązania, dzięki którym 

mogą wspólnie z nami rozwijać swoje biznesy. Akwizycja holenderskiej spółki The Fuel Company Holding BV, 

operatora międzynarodowych kart paliwowych TFC była kolejnym krokiem milowym w naszym rozwoju i 

umożliwiła nam wejście ze sprzedażą na całą Europę.  

Co również warto zauważyć, sieć stacji paliw MOYA kieruje się w stronę ekologii. Na dwudziestu stacjach 

własnych w niebiesko-czerwonych barwach zamontowane są instalacje fotowoltaiczne. Właściciel i operator 

marki MOYA ponadto pracuje nad strategią budowy sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Na 

kilkunastu stacjach franczyzowych znajdują się już ładowarki, natomiast pierwsze punkty ładowania w sieci 

stacji własnych pojawią się w czwartym kwartale br. 

Jednocześnie spółki GK Anwim realizują szereg projektów informatycznych, które pomogą w efektywnym 

zarządzaniu i usprawnią procesy operacyjne. W ramach cyfrowej transformacji, zarząd GK Anwim zdecydował 

o wdrożeniu w ESPPOL Trade S.A. zintegrowanego oprogramowania klasy ERP SAP S/4HANA, obejmujące 

także rozwiązanie branżowe Oil&Gas. Zadaniem systemu jest usprawnienie procesów finansowo-księgowych 

oraz logistycznych. Nowe rozwiązanie SAP S/4 HANA z dodatkowym modułem Oil&Gas ma za zadanie 

wesprzeć ESPPOL Trade S.A. w sprawnym prowadzeniu procesów finansowo-księgowych i logistycznych. 

W ubiegłym roku miała miejsce zmiana składu zarządu w Anwim S.A. W miejsce Filipa Puchalskiego, który 

pełnił funkcję dyrektora ds. operacyjnych MOYA, został powołany Andrzej Kondys. 

ESPPOL Trade S.A. zajmuje się importem paliw ciekłych celem zapewnienia dywersyfikacji oraz poprawy 

ekonomii zaopatrzenia szybko rozwijającej się sieci stacji paliw MOYA w Polsce. Spółka, należąca do Grupy 
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Kapitałowej Anwim, prowadzi również regularną, hurtową sprzedaż oleju napędowego. Sprzedaż 

wolumenowa ESPPOL Trade S.A. w 2021 r. wyniosła 828,1 tys. m3.  

Sprzedaż do podmiotów powiązanych tj. do Anwim S.A. wyniosła w 2021 r. ok. 32% pod względem 

realizowanego wolumenu jak i wartościowo. ESPPOL Trade S.A. w roku 2021 znacząco zwiększył import oleju 

napędowego oraz rozszerzył rodzaje importowanych paliw o benzynę oraz LPG. 

Ze względu na nałożone sankcje na import paliw z Białorusi, od maja 2021 powstała luka wolumenowa. 

Została ona z powodzeniem uzupełniona poprzez zwiększenie importu z innych kierunków, w szczególności 

drogą morską. 

GK Anwim osiągnęła w 2021 roku zysk netto 54 357 tys. zł (wzrost  54%) oraz EBITDA 152 629 tys. zł (wzrost 

o 65,6%). W roku 2020 było to odpowiednio 35 224 tys. zł wyniku netto oraz 92 196 tys. zł EBITDA.W związku 

z uruchomieniem nowych transz z linii kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa 

Krajowego przeznaczonego na rozwój sieci stacji, drugą emisją obligacji, a także wzrostu poziomu kredytów 

obrotowych dotyczących bieżącej działalności operacyjnej wzrósł poziom finansowania działalności 

kapitałem obcym w stosunku do 2020 r. o 83% i wyniósł na koniec 2021 roku 286 741 tys. zł w stosunku do 

156 328 tys. zł na koniec 2020 roku. 

W celu zapoznania się z pełnym obrazem sytuacji Anwim S.A. w roku obrotowym 2021 zapraszamy do lektury 

skonsolidowanego raportu rocznego.  

 

   Z poważaniem,  
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