
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Zapraszam do zapoznania się z rocznym jednostkowym oraz skonsolidowanym 
sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum 
Odszkodowań S.A. (EuCO) w 2019 roku.  

Jesteśmy dumni z 15 lat naszej działalności. O naszych efektach świadczą 
imponujące liczby: pomogliśmy już ponad 350 tysiącom osób, uzyskaliśmy dla 
Nich aż 3 miliardy złotych, a ponad 40 tysięcy współpracowników EuCO wspiera 
poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich w 6 krajach Europy. Z dumą 
utrzymujemy pozycję lidera rynku odszkodowań w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

W 2019 roku przychody wyniosły 74,6 mln PLN, zysk netto wyniósł 7,3mln PLN . 

Rok 2019 to kolejny udany rok spółki CEDE działającej na rynku rumuńskim. 

Pozostaje ona niekwestionowanym liderem i praktycznie jedynym dużym 

podmiotem oferującym tego typu usługi w Rumunii. W 2019 roku wpływy na 

konta spółki przekroczyły wartość 72 RON mln co oznacza wzrost o ponad 22% 

w stosunku do roku poprzedniego.  Spółka poprzez rozbudowaną sieć tysięcy 

Agentów pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych we 

wszystkich regionach Rumunii. Wartym również podkreślenia jest fakt, że 

spółka w ostatnich latach nie tylko zwiększa osiągane wpływy, ale jednocześnie 

powiększa wartość obsługiwanego portfela spraw w toku.  

Zarówno w Rumunii, jak i w Polsce, stale powiększamy i doskonalimy nasze 
struktury sprzedażowe oraz poszerzamy ofertę naszych produktów. Chcemy 
dotrzeć do każdego poszkodowanego.  

EuCO podjęło się roli edukatora naszego społeczeństwa, także za 
pośrednictwem mediów.  Uświadamiamy, że o odszkodowania mogą starać się 
osoby, które nie ze swojej winy ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych, w 
rolnictwie, w pracy, w wyniku błędów medycznych, doznały obrażeń ciała lub 
straciły bliskich. Dzięki działaniom EuCO wysokość wypłaconego 
odszkodowania może wzrosnąć nawet o kilkaset procent w stosunku do 
propozycji składanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Naszym celem było i 
pozostanie kreowanie rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej.  

 

 

 



Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.  jest obecne już 10 rok na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie i konsekwentnie realizuje strategię 

rozwoju. Rozbudowa sieci sprzedaży, dynamiczny rozwój spółek zagranicznych 

umocniły pozycję EuCO w oczach Inwestorów i pozwoliły na pozyskanie 

dodatkowego kapitału na realizację strategii. Zarządowi EuCO zaufała liczna 

grupa Obligatariuszy i inwestycja przyniosła zamierzony efekt. Zgodnie z 

zapowiedziami Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań z dumą może 

poinformować, że w tym roku dokonał restrukturyzacji długu obligacyjnego o 

wartości 50 mln zł. Wykup obligacji został niezwykle pozytywnie odebrany na 

rynku.  

Pragnę podziękować zarówno naszym Akcjonariuszom, jak i Obligatariuszom za 

zaufanie, jakim nas obdarzyli. Mogę zapewnić, że umacnianie Grupy EuCO na 

pozycji lidera w Europie Środkowo - Wschodniej, tworzenie nowych, 

innowacyjnych rozwiązań i pomoc coraz większej liczbie poszkodowanych w 

wypadkach i ich bliskim to najważniejsze zadania na 2020 rok i kolejne lata.  
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