Rossmann z rekordowymi wynikami za 2017 r.
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Rossmann zwiększył globalne obroty w 2017 r. o 6,8 proc. Po raz pierwszy przekroczyły one
9 mld euro. Na 2018 r. sieć zapowiada inwestycje o wartości 210 mln euro i otwarcie 230
nowych drogerii.
Obroty Rossmanna w 2017 r. wzrosły o 6,8 proc. do ponad 9 mld euro. W 2016 r. sprzedaż
drogeryjnego giganta wynosiła 8,4 mld euro. Duży udział w tym wzroście mają oddziały poza
rynkiem niemieckim – w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Turcji i Albanii. Łącznie ich udział w
całości sprzedaży grupy wynosi 29 proc. W samych Niemczech wzrost sprzedaży w 2017 r. wyniósł
tylko 4,5 proc., osiągając poziom 6,4 mld euro.
W 2018 r. Rossmann zapowiada kolejne inwestycje o wartości 210 mln euro. Pozwoli to na
otworzenie kolejnych 230 drogerii, z czego 105 powstanie w Niemczech.
Grupa Rossmann posiada obecnie 3 770 sklepów w 6 krajach i zatrudnia 54,5 tys. pracowników.
W Polsce Rossmann ma ponad 1200 sklepów w ponad 460 miastach i jest największą siecią
drogeryjną. Firma otwiera około 80-100 drogerii rocznie, zamyka najmniej rentowne, co daje 60-80
nowych sklepów netto. Marek Maruszak, prezes Rossmanna w Polsce, we wrześniu br. w rozmowie z

„Rzeczpospolitą” zapowiedział, że sprzedaż sieci w Polsce w 2017 r. wyniesie ponad 9 mld zł. W
2018 r. powinno być o 10 proc. więcej.
Rossmann ma już 29,9 proc. udziału w polskim rynku drogeryjnym (dane Nielsen – udział w rynku
kosmetyczno-chemicznym). Obroty sieci w 1016 r. wyniosły 8 mld 321 mln zł.
Do tej pory Rossmann zainwestował w Polsce ponad 1,6 mld zł. Zarówno w sklepy, jak i w centra
logistyczne – prowadzi je w Łodzi, Grudziądzu i Pyskowicach.
Udziałowcami spółki Rossmann SDP w Polsce są Rossmann GmbH, właściciel ponad 3,4 tys. drogerii
w Polsce, Niemczech, Czechach, Turcji, Albanii i na Węgrzech oraz AS Watson – największa na
świecie międzynarodowa grupa kapitałowa w branży zdrowie i uroda. Prowadzi ponad 12 tys.
sklepów, m.in. Watson (kraje azjatyckie) Superdrug (Wielka Brytania), Kruidvat (Belgia, Holandia),
ICI Paris XL (Luksemburg, Belgia, Holandia).
Źródło: http://www.wk.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rossmann-z-rekordowymi-wynikami-za-2017-r,44384

