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Spółka specjalizuje się w sprzedaży produktów 

strzeleckich i obronnych niewymagających 

zezwolenia oraz odzieży i akcesoriów 

survivalowych.

90% sprzedaży generowanych jest 

w kanale e-commerce.

2

Kim jesteśmy?
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Zespół

Główna księgowa, od 
początku związana ze 
Spółką. Specjalista 
z wieloletnim 
doświadczeniem 
z zakresu księgowości
i finansów

Dyrektor Finansowy

Izabela 
Kosińska

Od października 2018 roku 
członek zarządu spółki 
powołany z ramienia 
Funduszu Fram FIZ. 
Prawnik i specjalista 
od zarządzania handlem 
i sprzedażą

Członek Zarządu

Jarosław 
Staniec

Od lutego 2019 roku 
członek zarządu 
spółki i udziałowiec 
w spółce Broń.pl. 
Psycholog biznesu

Członek Zarządu

Paulina 
Sukiennik

Dyrektor handlowy, 
specjalista 
od zarządzania 
produktami 
i sprzedażą

Dyrektor Sprzedaży

Dariusz 
Klekot

Ponad 20 letnie 
doświadczenie 
w branży e-commerce

Dyrektor E-commerce

Mirosław 
Klekot
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Historia marki – sklepu bron.pl

Najem długoterminowy 
obiektu handlowo-
magazynowego w 
Częstochowie. Przejęcie 
praw do domeny 
internetowej bron.pl i 
hobby4men.com.
Uzyskanie koncesji MSWiA.
Otwarcie sklepu firmowego 
w Częstochowie.

Do 2018

2018

Uruchomienie platformy B2B do 
obsługi klienta hurtowego. Start 
sprzedaży na marketplace’ach
Allegro, Ceneo i OLX. Umowy 
handlowe z dostawcami z Czech, 
Chin, USA i Turcji. 

2019

2020

2021

2022

Start dystrybucji wyłącznej w Polsce 
produktów nowych marek takich jak 
Gletcher, Byrna, KRAL Arms, 
PoeLang, Pepperball. Uruchomienie 
systemu integrującego magazyn 
bron.pl z magazynami dostawców.

Rozpoczęcie współpracy z firmami 
Reximex i Midland. Poszerzenie 
oferty produktów obronnych pod 
własną marką GUARD. Dynamiczne 
poszerzenie oferty produktowej. 

Start sklepu internetowego 
Hobby4Men.com. Rozpoczęcie 
współpracy z dostawcami z Azji 
(KWC, Husha, Plegium, Henstrong, 
GUARD, HELBO) w zakresie 
produktów obronno-survivalowych 
dla wojska i strzelców.

Blisko 20 lat 
obecności marki 
bron.pl na rynku, 
znany jako wiodący 
sklep w swoim 
segmencie. 
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Źródła

wartości
o 20 lat doświadczenia

o Potencjał skalowania

o Silna marka sklepu e-commerce

o Wspierające otoczenie 
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Oferta 
produktowa

411 marek w 
ofercie

Ponad 2-krotny wzrost 
liczby marek i produktów 
względem 2020 roku

Wyłączność na 
dystrybucję 15 marek 
na terenie Polski

Ponad 18 tys. produktów 
w ofercie

Oferta oparta 
o produkty wysokomarżowe
(ok. 35% marży na sprzedaży)
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Marki
własne

Broń i strzelectwo
sklep internetowy

Sklep internetowy 
survival

Survival
produkty turystyczne

Obrona
produkty obronne bez zezwoleń

Strzelectwo
wiatrówki i łuki
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Marki na wyłączność

Broń hukowa
Turcja

Broń na kule 
pieprzowe

USA / RPA / Francja

Broń hukowa
i wiatrówki

Turcja

Pistolety gazowe 
typu RMG

Polska

Gazy pieprzowe
z GPS

Szwecja

Broń na kule 
pieprzowe

USA

MARKI w dystrybucji wyłącznej w Polsce

Wiatrówki
Turcja

Wiatrówki
Chiny

Wiatrówki
Turcja

Wiatrówki
Chiny

Wiatrówki
Taiwan

Wiatrówki
Niemcy
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Struktura przychodów

9

30%

15%

15%

5%

5%

10%

20%

Pistolety i rewolwery hukowe

Pistolety na kule gumowe

Wiatrówki

Gazy pieprzowe

Łuki

Pozostałe

W okresie I-VI 2022
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Główni dostawcy

NAZWA PODMIOTU 2020 % UDZIAŁ 2021 % UDZIAŁ

Dostawca1 Z-Turcja 922.338 zł 14% 358.624 zł 5%

Dostawca2 B-Chiny 529.577 zł 8% 414.094 zł 6%

Dostawca3 B-USA 272.226 zł 4% 805.276 zł 11%

Dostawca4 K-Turcja 471.218 zł 7% 440.567 zł 6%

Dostawca5 F-Turcja 0 0 616.447 zł 8%

Dostawca 6 A-Polska 388.155 zł 6% 287.832 zł 4%

• Rozproszenie – 6 głównych dostawców odpowiada za mniej niż 40% dostaw
• Dywersyfikacja zagraniczna
• Umowy na wyłączną dystrybucję



Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu 
emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Bron.pl S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie 
crowdconnect.pl oraz bron.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Bron.pl S.A.11

Kluczowe

trendy
o Wysoki potencjał wzrostu wskaźnika ilości 

broni w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

o Pozytywne zmiany regulacyjne

o Wzrost zainteresowania obronnością i strzelectwem

o Rosnąca popularność turystyki terenowej oraz 
aktywności typu survival i outdoor

(01)
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Kluczowe trendy (02)
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Źródło: Worldpopulationreview.com

Wysoki potencjał wzrostu wskaźnika ilości 
broni w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
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Kluczowe trendy (03)
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CAGR +23%
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Kluczowe trendy (04)
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Wzrost wydatków w zakresie turystyki terenowej stanowi istotny trend wspierający 
sprzedaż i perspektywy dla sprzedaży w ramach sklepu Hobby4Men.com
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Wartość światowego rynku turystyki terenowej (w mld USD)

Dane dla lat 2022-2025 stanowią prognozę 
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Kluczowe trendy (05)
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Światowe wydatki wojskowe w latach 2010-2021 (w mld USD) Wydatki obronne Polski w latach 2010-2024 (w mld PLN)

Udział wydatków obronnych i budżetu resortu 
obrony w PKB Polski w latach 2010-2024

Wydatki obronne Polski per capita na tle innych 
państw w 2020 r. (w USD)
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Kluczowe

trendy
o Łatwiejszy dostęp do broni –

złożony w parlamencie projekt 
ustawy

o Zwiększone wydatki na 
obronność państwa – uchwalona 
ustawa o obronności 

o Edukacja w zakresie strzelania –
program edukacji dla 
bezpieczeństwa

o Promowanie pracy zawodowej 
w wojsku – liczne kampanie

o Zmiany w ustawie 
o wykonywaniu działalności 
koncesjonowanej (wymuszają 
zapisy dyrektywy UE) – umożliwią 
zakup broni o statusie alarmowo-
sygnałowej bez zezwolenia. Duża 
szansa dla broń.pl

(06)
Zmiany regulacyjne 

i zmiana postaw 
społecznych

Powyższe tworzy zmianę ogólnego klimatu względem wojska, obronności 



Atrakcyjna branża

Spółki z branży outdoor są w kręgu zainteresowań „smart money”. We wrześniu 2021 roku miała miejsce 

transakcja na polskim rynku outdoorowym. Snap Outdoor Sp. z o.o. – właściciel sklepu e-commerce 

specjalizującego się w sprzedaży artykułów oraz odzieży outdoorowej, tj. marki 8a.pl, pozyskał nowego 

inwestora w postaci funduszu Enterprise Investors. Inwestor finansowy objął 80% akcji. Przychody Snap 

Outdoor w 2020 roku wyniosły ponad 72 mln zł.

Enterprise Investors jest funduszem private equity 

funkcjonującym w regionie CEE. Fundusz skupia się na 

wykupach spółke średniej wielkości oraz finansowaniu 

rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. 
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Sugestywna 
nazwa marki

Marki własne

Marki na 
wyłączność

Doświadczony 
zespół

Duża baza 
klientów 
detalicznych
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Przewagi konkurencyjne
Niżej zaprezentowano subiektywną ocenę przewag konkurencyjnych przygotowaną przez Zarząd Spółki na tle kluczowej konkurencji.
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Kanały dystrybucji

Sklepy
e-commerce

Platforma 
internetowa 

sprzedaży hurtowej 
w modelu B2B

Sklep stacjonarny
/ show room

60%

30%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sklep internetowy Platforma sprzedaży
hurtowej

Sklep stajconarny

90% przychodów generowanych w kanale e-commerce

Struktura sprzedaży ze względu na kanał dystrybucji

Sklep internetowy Platforma sprzedaży hurtowej Sklep stacjonarny

W okresie I-VI 2022

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana 
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a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie 
wiążące informacje dotyczące spółki Bron.pl S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz bron.pl, 
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Kluczowe liczby 1H22 i fakty

Wzrost przychodów rdr.

61%
Przychody w 1H22 wyniosły 8 mln 
PLN, co stanowi wzrost o 61% rdr.

Wzrost AOV

660 PLN
wobec 488 PLN w 1H21 
– wzrost o 35%.

2,04%
do całości sprzedaży vs 
2,09% w 1H21

Wskaźnik kosztów logistycznych

Liczba odwiedzających bron.pl

583 656 wobec 403 236 w 1H21 
– wzrost o 45%.

Konwersja

0,37 % wobec 0,36% w 1H21

Wskaźnik kosztów marketingowych

9,28%
do całości sprzedaży 
vs 8,77% w 1H21 

Marża % na sprzedaży

35,47% wobec 35% w 1H21

Wzrost liczby SKU

18 000 wobec 13 000 w 1H21 
– wzrost o 38%

Wskaźnik zwrotów

3,57% wobec 3,76% w 1H21

Poniższa analiza została dokonana w oparciu o niezaudytowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2022 i 2021 roku.

DEFINICJE:

AOV – Average Order Value – Średnia wartość koszyka 
zakupowego w sklepie internetowym

SKU - Stock Keeping Unit – jednostka magazynowa 
wskazująca na liczbę

Konwersja - współczynnik konwersji wskazuje stosunek 
liczby dokonanych transakcji i wejść na stronę 
internetową sklepu
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Kluczowe parametry sklepów internetowych
Poniższe dane sporządzone zostały w oparciu o niezaudytowane wyniki finansowe za lata 2020-2022.

CVR – Conversion Rate – współczynnik konwersji wskazuje stosunek liczby dokonanych 
transakcji i wejść na stronę internetową sklepu

SKU – Stock Keeping Unit – jednostka magazynowa wskazująca na liczbę 

Współczynnik konwersji (CRV) Średnia wartość koszyka (w zł)

SKU w katalogu produktowym Liczba marek w ofercie

8 000

15 000 18 000

2020 2021 1H22

200
350 411

2020 2021 1H22

450,54 489,23

659,69

2020 2021 1H22

0,40% 0,36%
0,42%

0,32%
0,46% 0,48% 0,49%

0,38% 0,33%

Q2
2020

Q3
2020

Q4
2020

Q1
2021

Q2
2021

Q3
2021

Q4
2021

Q1
2022

Q2
2022
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429,6

584,5

260,2

399,4

2020 2021 1H21 1H22

372

517,2

261,7

327,8

2020 2021 1H21 1H22
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Wyniki finansowe

Przychody netto ze sprzedaży (mln zł) Zysk netto (tys. zł) EBIT

+36%
+39%

+26%

+20%

+61%

+53%

9,3

11,3

5,0

8,0

2020 2021 1H21 1H22
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Strategia rozwoju
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Dalsza budowa marki i realizacja strategii 
marketingowej

o Nakłady marketingowe na promocję 
marek Bron.pl i Hobby4men.com

o Budowa lojalności klientów

Poszerzenie oferty produktowej

o Zwiększenie stanów magazynowych

o Zwiększenie liczby marek oraz produktów 
w ofercie

Rozwój sklepu internetowego

o Optymalizacja sklepu internetowego pod 
kątem szybkości działania i UX

o Zmiany informatyczne w postaci nowej 
platformy dla sklepu, która zintegruje 
obecne systemy
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Cele emisyjne
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CEL EMISYJNY PRZEWIDYWANE NAKŁADY PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

Zwiększenie stanów magazynowych, liczby 
marek oraz produktów w ofercie 2.250.000,00 Q4 2022 – Q4 2023

Optymalizacja sklepu internetowego pod 
kątem szybkości działania i UX oraz 
stworzenie nowej platformy dla sklepu, 
która zintegruje obecne systemy

250.000,00 Q4 2022 – Q1 2024

SUMA 2.500.000 PLN

Powyższe cele emisyjne związane są bezpośrednio z przedstawionymi w Dokumencie Ofertowym założeniami Emitenta odnośnie szacowanych wpływów finansowych. Ich realizacja

wymaga poniesienia wskazanych w tabeli nakładów finansowych.

Zarząd Emitenta zaznacza również, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych

celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.
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Prognozy finansowe*

*Tempo wzrostu przychodów zostało ustalone na poziomie: 39% w 2022 roku w stosunku do 2021 roku oraz 105% w 2023 roku w stosunku do 2022 roku. Założeń w 2023 roku dokonano
przy uwzględnieniu zakładanego wzrostu skali działalności, pozyskania nowych klientów, wprowadzenia nowych produktów do oferty Spółki, pozyskania 2,5 mln PLN z emisji akcji serii B
oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 2,5 mln PLN. Założono liniowy wzrost kosztów operacyjnych działalności, tj. 39% w 2022 roku oraz 105% w 2023 roku.

Wyżej przedstawione wartości stanowią prognozę wyników Spółki. Emitent nie gwarantuje ich osiągnięcia. Szczegółowy opis założeń do prognozy zawarty został w treści Dokumentu
Ofertowego w rozdziale IV, pkt 6, ppkt 6.8., na stronie 68. We wskazanym miejscu Dokumentu Ofertowego przedstawiono również prognozy w przypadku pozyskania przez Emitenta
kwoty równej wartości progu dojścia oferty do skutku.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, Spółka wygenerowała 71% wartości przychodów zakładanych w prognozie na rok 2022. Na poziomie zysku netto poziom
realizacji prognozy wyniósł w analogicznym okresie 47%.

Zysk netto (w mln PLN)Zysk ze sprzedaży (w mln PLN)Przychody (w mln PLN)
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Dziękujemy za uwagę
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Bron.pl S.A.
Jana Pankiewicza 3, 
00-696 Warszawa

KRS: 0000986333
REGON: 369621271
NIP: 7010808641

www.bron.pl


