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n Rozlewnia gazu w Bydgoszczy,
sieć stacji LPG oraz tabor sa-

mochodowy do dystrybucji to naj-
nowsze nabytki spółki Barter SA.
Białostocka firma kupiła je w maju
od Łukoil Polska – spółki córki noto-
wanego na londyńskiej giełdzie pali-
wowego potentata ze Wschodu.

– Umacniamy się w zachodniej
części kraju – mówi Dariusz Wit vel
Wilk, wiceprezes Barter SA. – Bo
na wschodzie i północy już dobrze
się zadomowiliśmy.

Teraz białostocka spółka obejmie
swoim zasięgiem prawie cały kraj. Za-
rząd zapowiada, że to nie koniec
przejęć. Bo firma szybko się rozwija.

A wskaźniki sprzedaży i udziału spół-
ki w rynku po przejęciu idą w górę.

– W przyszłym roku planujemy de-
biut na warszawskiej giełdzie – zapo-
wiada zarząd. – To dobrze, że kolejna
spółka z regionu rusza w świat.

Barter to w całości firma z polskim
kapitałem. Spółka importuje rocznie
ponad 250 tys. ton gazu LPG, więk-
szość przechodzi przez terminal
w Sokółce (na zdjęciu): – Jesteśmy
jednym z najpoważniejszych krajo-
wych importerów tego paliwa – pod-
kreśla wiceprezes.

To prawie 11 proc. rynku krajowe-
go. W 2007 roku obroty spółki wynio-
sły prawie 700 mln zł. (NOW)

Wkrótce na giełdzie
Barter – Kierunek: konsolidacja

n Zaczęło się od montażu ma-
szyn z podzespołów importo-

wanych z Mińskiej Fabryki Traktorów.
Stopniowo montaż przeobraził się
w produkcję, a ciągniki produkowane
pod marką Pronar stawały się coraz
bardziej znane na rynku krajowym
oraz rynkach zagranicznych.

Dzisiaj traktory, przyczepy, maszyny
rolnicze i sprzęt komunalny Pronaru
trafia z fabryki w Narwi na Podlasiu
do rolników w Europie, Australii,
Ameryce Południowej i Afryce. Felgi
i opony kupują producenci niemal
wszystkiego, co ma koła.

W roku 2006 spółka rozpoczęła
produkcję nowej generacji ciągników

serii P5. Ich kontynuacją jest seria P6
i P9 (na zdjęciu).

– Silnik Deutz, sześciocylindrowy,
z elektronicznie sterowanym wtry-
skiem – mówi Jan Czerniakiewicz,
współzałożyciel i wiceprezes Pronaru.

Narzędziownia Pronaru powstawała
dzięki współpracy z najmocniejszymi
w swoich branżach firmami polskimi
i zagranicznymi – Baildon, Bosch-
Rexroth czy Mitsubischi.

Ponad 100 osób na dwutysięczną
załogę pracuje w wydziale wdrożeń,
90 proc. to inżynierowie. Przychody
Pronaru wyniosły w ub. roku ponad
pół miliarda zł i w porównaniu z po-
przednim prawie się podwoiły. (NOW)

Obróbka doskonała
Pronar – Wszystko, co ma koła

n reklama


