
Szanowni Państwo, 

Rok 2011 był jednym z najważniejszych w historii Europejskiego Centrum 

Odszkodowań S.A.  – był to pierwszy pełny rok naszej obecności na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasza spółka z sukcesem 

zadebiutowała 29 grudnia 2010 roku. Jesteśmy dumni, że wśród znaczących 

akcjonariuszy znalazły się dwie bardzo znane instytucje finansowe – ING PTE 

oraz BPH TFI,  a redukcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosły 

prawie 63 procent. 

Jestem przekonany, że nie zawiedliśmy zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni.  

W ubiegłym roku wypracowaliśmy najlepsze w historii wyniki finansowe oraz 

umocniliśmy pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Przychody ze sprzedaży Grupy EuCO wzrosły do rekordowego poziomu 

34,8 mln złotych i były o 45 % wyższe od osiągniętych w 2010 roku. Zysk netto 

wypracowany przez Grupę EuCO w 2011 roku wyniósł 7,7 mln złotych –  

to wynik o 25 % lepszy od osiągniętego w 2010 roku i najwyższy w historii. 

Pokazaliśmy, że nasza działalność jest uniezależniona od wahań koniunktury 

gospodarczej. 

Zdobywamy coraz silniejszą pozycję na polskim rynku. Cały czas rośnie liczba 
spraw, które EuCO zgłasza do towarzystw ubezpieczeniowych – w 2011 
roku  zgłoszono 15,3 tys. spraw (to wynik o prawie 46 % lepszy od osiągniętego  
w 2010 roku). Jest to zasługa m.in. nowych regulacji prawnych 
(zadośćuczynienie na rzecz najbliższego członka rodziny, pozwy zbiorowe, 
wydłużenie terminów przedawnienia roszczeń), wzrostu świadomości osób 
poszkodowanych oraz rosnącej liczby współpracowników EuCO, których liczba 
w całym kraju przekroczyła 15 tysięcy. 

Rekordowymi wynikami może wykazać się Kancelaria Radców Prawnych EuCO, 
która reprezentuje klientów EuCO w postępowaniach sądowych.  Na koniec 
grudnia 2011 roku Kancelaria prowadziła ponad 2100 spraw na łączną kwotę 
57,7 mln złotych. W 2011 roku przychody ze sprzedaży Kancelarii wyniosły 
5 mln złotych (to wzrost o ponad 350 % w porównaniu z 2010 rokiem). Zysk 
netto ukształtował się na poziomie 1,1 mln złotych. Nasz autorski pomysł 
stworzenia własnej Kancelarii Radców Prawnych okazał się sukcesem. Dajemy 
naszym Klientom możliwość dochodzenia wyższych roszczeń na drodze 
sądowej, pod  opieką profesjonalnych pełnomocników, których skuteczność 



sięga 85 %. Nie boję się stwierdzenia, że wyznaczamy w Polsce nowe standardy 
na rynku odszkodowań.  

Dynamicznie rozwijamy się także poza granicami Polski. W 2010 roku 
rozpoczęliśmy konsolidowanie wyników naszej spółki czeskiej, która jest 
niekwestionowanym liderem na tamtejszym rynku. Evropské Centrum 
Odškodného s.r.o. w 2011 roku wypracowało przychody ze sprzedaży  
na poziomie 6,2 mln złotych (wzrost 104 % w stosunku do  2010 roku).  Zysk 
netto w 2011 roku wyniósł 1,4 mln zł. 

Zgodnie z celami emisyjnymi zaprezentowanymi w Prospekcie Emisyjnym, 

w 2011 roku rozwijaliśmy naszą spółkę na Węgrzech, która powstała w drugiej 

połowie 2010 roku oraz powołaliśmy do życia spółkę słowacką (wyniki tych firm 

nie są jeszcze konsolidowane). Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa rozwoju 

naszej działalności na tych rynkach. Mamy doświadczenie jak budować za 

granicą struktury handlowe i jak nimi efektywnie zarządzać.  

 Naszym celem jest prowadzenie jasnej i czytelnej polityki dywidendowej.  

Już w pierwszym roku obecności na giełdzie podzieliliśmy się z naszymi 

akcjonariuszami zyskami – na dywidendę przeznaczyliśmy 50% zysku 

osiągniętego w 2010 roku. Planujemy wypłatę dywidendy także w kolejnych 

latach.  

W 2012 rok wchodzimy jako spółka, której celem jest dalszy rozwój terytorialny 

oraz wzmacnianie pozycji w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.  Już teraz 

operujemy na rynku zamieszkałym przez 64 mln osób. Pragniemy nadal 

wykorzystywać nasze doświadczenie w budowie firm odszkodowawczych  

w kolejnych krajach. 

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować akcjonariuszom, którzy są z nami 

 i traktują nasze akcje jako inwestycję długoterminową. Nie mogę również 

pominąć naszych pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych, 

bez których nie bylibyśmy w stanie zrealizować naszych planów.  

Jeszcze raz dziękuję, 

Krzysztof Lewandowski 

Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. 


