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Gdańsk, 11 kwietnia 2019 r. 
 

 

Spółka LPP powstała w Gdańsku. W ciągu ponad 25 lat, z niewielkiego przedsięwzięcia biznesowego na 

Pomorzu, stała się jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich producentów i dystrybutorów 

odzieży, skutecznie wdrażając polską myśl twórczą na kolejnych rynkach zagranicznych. Grupa LPP tworzy 

obecnie ponad 25 tys. miejsc pracy i zarządza pięcioma markami: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.  

Produkty LPP sprzedawane są łącznie w 23 krajach, ale to w Polsce rozwijane są koncepcje marek i 

podejmowane wszystkie strategiczne decyzje. Tu tworzone są kolekcje, tu płacone są podatki i tu mieszkają 

założyciele firmy. LPP zainwestowała ponad 20,5 mln zł w kontrolę łańcucha dostaw i dba o środowisko, 

inicjując szereg projektów: od kolekcji eco, poprzez wykorzystanie bardziej trwałych materiałów premium, 

czy zbiórkę używanej odzieży w salonach Reserved i przekazanie jej potrzebującym. Wciąż tworzy nowe 

miejsca pracy (obecnie w Polsce to ok. 14 000 osób) i wspiera aktywność ponad 300 krajowych partnerów 

biznesowych. 

W 2018 roku założyciele LPP podjęli decyzję o przeniesieniu swoich akcji do prywatnych fundacji, co stanowi 

gwarancję, że LPP na zawsze pozostanie polską firmą rodzinną. To niweluje też ryzyko przejęcia spółki czy 

rozdrobnienia jej kapitału. 

Centrala firmy znajduje się w Gdańsku, gdzie funkcjonują m.in. działy projektowe Reserved, Cropp i Sinsay. 

Kolekcje Mohito i House powstają w filii w Krakowie. W Warszawie znajduje się też biuro produktowe marki 

Reserved oraz showroomy wszystkich marek. Ponadto LPP posiada biura w Chinach oraz w Bangladeszu.  

W Pruszczu Gdańskim firma stworzyła 

jedno z najnowocześniejszych w tej części 

Europy centrów dystrybucyjnych odzieży. 

Dwa dodatkowe centra działają  

w Strykowie i w okolicach Moskwy.  

Z uwagi na dynamiczny rozwój sieci 

stacjonarnej i e-commerce, w 2018 roku 

spółka ogłosiła decyzję o budowie centrum 

dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim i 

uruchomieniu magazynu w Rumunii. 

     Inwestujemy 400 mln w nowe centrum dystrybucyjne w Polsce 

  

LPP 
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Sieć sprzedaży LPP 

Sieć detaliczna LPP obejmuje 23 kraje. Na koniec 

2018 roku firma prowadziła sprzedaż kolekcji w 1765 

salonach swoich pięciu marek. Od ponad 15 lat są 

one obecne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 

a od 2014 roku marka Reserved dostępna jest na 

rynku niemieckim. W maju 2017 roku otwarto salon 

flagowy w Berlinie, a we wrześniu 2018 r. 

uruchomiono kolejny sklep we Frankfurcie nad 

Menem. W 2014 roku firma rozpoczęła ekspansję na 

Bałkanach, a rok później otwarte zostały pierwsze 

pozaeuropejskie sklepy Reserved na Bliskim 

Wschodzie. We wrześniu 2017 roku firma 

zadebiutowała na rynku brytyjskim, uruchomiając 

flagowy salon na prestiżowej Oxford Street 

w Londynie. W 2018 roku LPP otworzyło salony na 

trzech nowych rynkach zagranicznych: w Izraelu, 

Słowenii i Kazachstanie. 

Plany biznesowe LPP na najbliższe lata zakładają 

konsekwentną ekspansję na rynkach zagranicznych. 

W 2019 roku spółka otworzy swoje salony w Bośni i 

Hercegowinie oraz Finlandii. Równocześnie LPP dynamicznie zwiększa zasięg swoich sklepów 

internetowych, które w 2018 roku obejmowały 11 krajów. W 2019 roku firma planuje rozpocząć sprzedaż 

internetową na Ukrainie i we wszystkich krajach UE. 

LPP doceniane w Polsce i na świecie 

W ciągu ponad 25 lat działalności firma była wielokrotnie nagradzana przez media i organizacje branżowe, 
co potwierdza wkład LPP w rozwój polskiej gospodarki i efektywność podejmowanych decyzji biznesowych, 
a także świadczy o rozpoznawalności marek odzieżowych należących do Grupy LPP.  

Wybrane nagrody: 

 Wyróżnienie w konkursie Firma Rodzinna Roku za świadome budowanie marki firmy rodzinnej 

 Nagroda za najlepszy projekt cyfrowy dla aplikacji Store Vision w konkursie Digital Excellence 2018 

 Wyróżnienie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2018 – „Inwestor Bez Granic” 

 Pierwsze miejsce dla Reserved w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek Dziennika Rzeczpospolita 

 Nagroda Pulsu Biznesu – Giełdowa Spółka Roku - Relacje Inwestorskie 

 Nagroda Dziennika Giełdy Parkiet za najlepsze prowadzenie relacji inwestorskich 

 Nagroda Ministerstwa Gospodarki – Marka Polskiej Gospodarki – kategoria „Handel” 
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 Ranking tygodnika Wprost – „200 największych firm w Polsce” 

 Nagroda Dziennika „Rzeczpospolita” – plebiscyt „Lista 2000”  

 Nagroda amerykańskiego Forbesa – „Most Innovative Growth Companies” 

 Nagroda Rzeczpospolitej dziesięciolecia - Index of Success 

 Ranking Forbes – „100 Największych Polskich Firm Prywatnych”  
 

 

 
 
 
 
 
  

Bieżące dane finansowe (IV kwartał 2018 r.) 

Przychody: 2,373 mld PLN 

Zysk netto: 312,3 mln PLN 

Sprzedaż poszczególnych marek: 

Reserved: 1012 mln PLN 

Cropp: 334 mln PLN 

Mohito: 214 mln PLN 

House: 290 mln PLN 

Sinsay: 236 mln PLN 

E-commerce: 252 mln PLN  

Powierzchnia sieci w mkw. wzrosła o 9 proc. r/r. 

Liczba sklepów: 1765 

Powierzchnia handlowa: 1091,3 tys. mkw. 

Zarząd spółki    

Marek Piechocki prezes zarządu  

Jacek Kujawa wiceprezes zarządu 

Przemysław Lutkiewicz wiceprezes zarządu 

Sławomir Łoboda wiceprezes zarządu 
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Marki odzieżowe LPP*  

 

Najstarsza i zarazem flagowa marka LPP, której 
pierwsze salony powstały w 1998 r. w Polsce. Od 
2002 r. odzież Reserved dostępna jest w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, od 2014 r. także 
w Niemczech oraz Chorwacji, a od 2015 r. na 
Bliskim Wschodzie. W 2017 r. marka 
zadebiutowała w Wielkiej Brytanii. Oferuje odzież 
dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Obecnie funkcjonują 
464 salony Reserved. 

  

Marka młodzieżowa, obecna na rynku od 2004 r. 
Odzież Cropp widoczna jest przede wszystkim na 
ulicach i w klubach – tam, gdzie młodzi ludzie chcą 
zademonstrować swój niepowtarzalny styl  
i pomysł na siebie. Ubrania i akcesoria Cropp 
można obecnie kupić w 373 salonach. 

 

Marka należy do LPP od 2008 r., czyli od momentu 
przejęcia spółki Artman. Projektanci Mohito 
tworzą kolekcje z myślą o pewnych siebie, 
kochających modę kobietach, łączących w swoich 
stylizacjach luz i elegancję. Obecnie odzież tej 
marki można kupić w 296 salonach. 

  

Podobnie jak Mohito, marka znalazła się  
w portfolio LPP w 2008 r. po przejęciu przez spółkę 
firmy Artman. Grupą docelową House są młode 
osoby, dla których źródłem inspiracji i integralnym 
elementem życia jest muzyka. Obecnie działają 
332 salony House. 

 

Istniejąca od 2012 r. marka adresowana do 

młodych dziewczyn, które śmiało podążają za 

najnowszymi trendami w modzie. Znakiem 

rozpoznawczym Sinsay są t-shirty z odważnymi 

wzorami i nadrukami, a niewątpliwy atut marki 

stanowią przystępne ceny. Obecnie działają 272 

salony marki Sinsay. 

 
 *dane dotyczące liczby sklepów na koniec 2018 roku, w tym nie uwzględniono outletów (28) 

 
Więcej informacji na temat działalności firmy: http://www.lppsa.com/ 

http://www.lppsa.com/

