
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  EuCO S.A. wzrosły do rekordowego poziomu 24,1  mln złotych i były o 14 % 
wyższe od osiągniętych w 2010 roku. Zysk netto wypracowany przez EuCO S.A. w 2011 roku wyniósł 
5,3 mln złotych – i jest na tym samym poziomie co  w 2010 roku. 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 10,6 tys. spraw (to wynik 
o prawie 13 % 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. 

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 naszej spółki w Polsce.   

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. 


