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Losy producenta i dystrybuto
ra żywności ekologicznej za
leżą od stanu portfeli i syste
matycznie zmieniających się 

nawyków żywieniowych Po
laków. - Według naszych sza
cunków rynek żywności eko
logicznej w 2020 r. zbliży się 
wartościowo do 2 mld zł, czyli 
będzie 2,5-krotnie większy niż 
obecnie. Chciałbym, aby na
sza firma rosła w tempie co 
najmniej równym z rynkiem 
- mówi Sylwester Strużyna, 
prezes Bio Planet. Debiut na 
GPW ma jednak przyjść znacz
nie wcześniej. Kiedy? - Na 
główny parkiet zamierzamy 
przejść w 2017 lub 2018 r. - de
klaruje nasz rozmówca. 

Na razie jego firma jest 
dopiero na początku drogi. 
W 2014 r. wypracowała zysk 

netto na poziomie 1,5 mln zł, 
podczas gdy rok wcześniej 
było to 1,1 mln zŁ Licząc rok 
do roku, bardziej urosły przy
chody. - W 2014 r. zanoto
waliśmy wzrost przychodów 
o 47 proc., do 63 mln zł - chwali 
się Strużyna. Tłumaczy jedno
cześnie, że w 2015 r. może być 
mniej dynamicznie. Powód? 
Niewystarczająca powierzch
nia magazynowa. Ta sytuacja 
ma się zmienić w przyszłym 
roku. - Jesteśmy skoncentro
wani na zakończeniu budowy 
centrum logistyczno-maga-
zynowego, którego otwarcie 
przewidujemy na III kw. 2015 r. 
- tłumaczy. Koszt projektu to 

Sylwester Strużyna, 
prezes Bio Planet 

16,9 mln zl Na realizację celu 
spółka zaciągnęła długoter
minowy kredyt o wartości 
12 mln zł. Brakującą kwotę 
zamierza pokryć ze środków 
własnych i funduszy pozyska
nych z przeprowadzonej emisji 
akcji (w grudniu ze sprzedaży 
akcji pozyskała 1,8 mln zł). 

Większy magazyn jest spół
ce potrzebny w związku z po
szerzeniem oferty, w której 
obecnie znajduje się ok 2100 
pozycji. W przyszłym roku 
ma się w niej znaleźć 5 tys. 
produktów. Zdrowe jedzenie 
firma chce oferować zarówno 
w specjalistycznych sklepach 
z żywnością ekologiczną, jak 
i sklepach ogólnospożywczych 

Bio Planet to dla Sylwestra 
Strużyny nie pierwsza przygo
da z branżą spożywczą. Począ
tek jego kariery zdominowa
ły jednak finanse. Zaczęło się 
w roku 1995. Na ostatnim roku 
studiów (ukończył informatykę 
ekonomiczną na Uniwersytecie 
Szczecińskim) Strużyna został 
maklerem w Biurze Makler
skim PBKS z siedzibą w Szcze
cinie. Rok później przeniósł się 
do Warszawy i jako kierownik 
projektu podjął pracę w Naro
dowym Funduszu Inwestycyj
nym im. Eugeniusza Kwiat
kowskiego. Następnie zdobywał 
doświadczenie min. w PZU NFI 
Management i Private Equity 
Poland. Z branżą żywnościo
wą związał się w 2002 r., gdy 
najpierw został wiceprezesem, 
a następnie prezesem Makaro
nów Polskich Cztery lata póź
niej zajął fotel prezesa zarządu 
firmy Bio Planet. 

Jakim prezesem jest Stru
żyna? Samego siebie określa 
jako zwolennika rządów de
mokratycznych i typowego 
gadułę. - Lubię długo dysku
tować o różnych problemach 
i zawsze staram się wypraco
wywać konsensus z pracowni
kami - podkreśla prezes. Jego 
cechą charakterystyczną jest 
także kalendarz zapełniony 
z wielomiesięcznym wyprze
dzeniem. - W firmie wdroży
liśmy długoterminowe plano
wanie. Już dzisiaj wiemy, jakie 
produkty będziemy wprowa
dzać do oferty w lutym 2016 r., 
dzięki czemu możemy lepiej 
przygotować się do realizacji 
kolejnych kroków rozwojowych 
- tłumaczy Strużyna. 

Wolny czas najchętniej po
święca żonie i trójce dzieci Jego 
pozostałe pasje to seria kontra
stów. Z jednej strony jest zade
klarowanym kibicem Pogoni 
Szczecin i fanem punk rocka. 
Z drugiej - kolekcjonerem gier 
karcianych i pasjonatem histo
rii XVI w. ©® 

i, ... 

BIZNES FACE TO FACE 

Sylwetki innych znanych 
przedsiębiorców 
. www.twarzebiznesu.pl 

DZIENNIK GAZETA PRAWNA
2015-04-08


