
PISMO PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY  

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. 

 

Szanowni Państwo, 

Bardzo  się  cieszę,  że  o  zakończonym  2010  roku  w  grupie  kapitałowej  Europejskiego  Centrum 
Odszkodowań S.A. mogę mówić pozytywnie i z nastrojem optymizmu na przyszłość. 

Działania  podjęte w  2010  roku  przyniosły  oczekiwane  efekty. Nasza  grupa  kapitałowa  zanotowała  
w 2010 roku zysk netto w wysokości 6,1 mln zł. 

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. 

Europejskie  Centrum  Odszkodowań  S.A.  –  podmiot  dominujący  grupy  kapitałowej  w  2010  roku 
osiągnął bardzo dobrą rentowność a jego jednostkowy zysk netto za 2010 rok wynosi 5,3 mln zł, dla 
porównania 4,3 mln zł. w roku 2009. 

W 2010  roku EuCO zawarło po  raz pierwszy w swojej historii 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  umów  agencyjnych,  natomiast  na  koniec  2010  roku 
dysponowaliśmy siecią 12 tys. agentów 

Już w kwietniu 2010 roku Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. przejęło spółkę Evropské Centrum 
Odškodného s.r.o.  (EvCO) Podmiot dominujący grupy kapitałowej  objął 100% udziałów w tej spółce.   

Również w  EvCO  z  powodzeniem  został wdrożony model  biznesowy,  funkcjonujący w  podmiocie 
dominującym  –  EuCO.  W  efekcie  intensywnych  działań  EvCO  jest  niekwestionowanym  liderem  
w  zakresie  świadczenia  usługi  dochodzenia  odszkodowań  i  innych  świadczeń  na  terenie  całej 
Republiki Czeskiej, gdzie prowadzi działalność przynoszącą zysk i dysponuje największą siecią przeszło 
2 tys. agentów na terenie Czech. 

Spółka  zależna  Evropské  Centrum Odškodného  s.r.o.  (EvCO) w  2010  roku  osiągnęła  bardzo  dobrą 
rentowność i jednostkowy zysk netto w wysokości 1,1 mln zł. 

Sukces  powielenia  modelu  biznesowego  na  terenie  Czech  zachęcił  nas  do  dalszej  ekspansji 
zagranicznej. W  II półroczu 2010 roku podmiot dominujący grupy kapitałowej EuCO zdecydował się 
utworzyć spółkę kapitałową na terenie Węgier ‐ Kártalanítási Központ Kft. z siedzibą w Győr. Podmiot 
węgierski  zajmuje  się  analogiczną  działalnością  jak  EuCO  i  EvCO.  Podmiot  dominujący  grupy 
kapitałowej  objął 100% udziałów w tej spółce.   



Kancelaria  Radców  Prawnych  EuCO  –  Joanna  Smereczańska  –  Smulczyk  i  Partnerzy  Spółka 
komandytowa  w  2010  roku    jako  jedyny  podmiot  w  kraju  na  dużą  skalę  wprowadziła  praktykę 
pokrywania z góry swoim klientom całkowicie lub częściowo kosztów skierowania spraw o roszczenia 
odszkodowawcze lub inne świadczenie na drogę postępowania sądowego. Sprawy, w ramach których 
Kancelaria,  decyduje  się  na  uiszczenie  kosztów  postępowania  z  góry  za  klienta,  są  poddawane 
wnikliwej weryfikacji. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą,  że około 95 %  spraw, w przypadku 
których  Kancelaria  zdecydowała  się  ponieść  koszty  postępowania  za  Klienta  co  kończyło  się 
korzystnym dla niego wyrokiem. 

2010 rok pozwolił na 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  zapoznana  się  z  przedstawionym  skonsolidowanym  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 

 

 

 

Legnica, 27 kwietnia 2011 roku. 
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