PISMO PREZESA ZARZĄDU
DO AKCJONARIUSZY EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Szanowni Państwo,

Istotnym wydarzeniem wieńczącym miniony 2010 rok był przede wszystkim debiut spółki
na warszawskim parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Proces IPO rozpoczęliśmy z końcem
lutego 2010, w jego wyniku w dniu 1 lipca 2011 r. Sąd Rejestrowy wydał stosowne postanowienie
o rejestracji nowej formy prawnej – Spółki Akcyjnej. Europejskie Centrum Odszkodowań
zadebiutowało na GPW już 29 grudnia 2010 r. Cały proces od momentu podjęcia decyzji przez Zarząd
do dnia debiutu trwał zaledwie 10 miesięcy. Kapitał pozyskany w drodze emisji akcji spółka
przeznaczy na rozwój swojej strategii. Realizacja celów emisyjnych zagwarantuje spółce rozwój
organiczny w kraju, rozwinięcie nowych produktów w ramach grupy kapitałowej oraz rozwój
geograficzny grupy w Europie.
Zakończony 2010 rok upłynął dla naszej spółki pod znakiem zdecydowanych i dynamicznych działań
poprawiających rentowność. Działania te przyniosły oczekiwane efekty, gdyż spółka osiągnęła zysk
netto za 2010 rok w wysokości 5,3 mln zł, dla porównania 4,3 mln zł. w roku 2009.
W 2010 roku EuCO zawarło po raz pierwszy w swojej historii rekordową ilość ponad 12 150 umów
o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych lub innych świadczeń w imieniu i na rzecz swoich
klientów. Tylko w 2010 roku EuCO zawarło 3 104 umowy agencyjne, natomiast na koniec 2010 roku
dysponowaliśmy siecią ponad 12 tys. agentów.
W 2010 roku w celu zwiększenia rentowności oraz poszerzenia ilości usług dla naszych klientów
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wprowadziło pilotażowo nową usługę, polegającą na
dochodzeniu roszczeń majątkowych (rzeczowych) z tytułu szerokiego zakresu szkód. Zamiarem Spółki
jest dochodzenie roszczeń, co do których klient nie uzyskał należnego świadczenia od zakładu
ubezpieczeń lub uzyskał niesatysfakcjonujące go świadczenie.
W 2010 roku spółce udało się utrzymać wiodącą pozycję na rynku odszkodowań w Polsce. Jestem
przekonany, że stały wzrost wyników finansowych pozwoli wielu naszym klientom i inwestorom
podjąć decyzję o współpracy z naszą firmą a akcjonariuszy Spółki utwierdzi w przekonaniu
o słuszności podjętej decyzji.
W minionym 2010 roku Spółka otrzymała dwa zaszczytne tytuły: Gazele Biznesu 2010 oraz srebrny
certyfikat Programu Gospodarczo – Konsumenckiego Solidna Firma 2010.
2010 rok pozwolił bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość i mamy nadzieję, że podjęte przez nas
działania i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju w kolejnych latach pozwolą nam osiągać
jeszcze lepsze wyniki finansowe.

Pragnę podziękować inwestorom i akcjonariuszom za zaufanie z jakim spotykam się z Państwa strony.
Składam także podziękowania Radzie Nadzorczej za udzielone Zarządowi wsparcie w jego pracy.
Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z przedstawionym rocznym sprawozdaniem finansowym
i sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
oraz opinią i raportem biegłego rewidenta.

Z poważaniem

Krzysztof Lewandowski
Prezes Zarządu
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