Inwestowanie

Wiadomości
Giełda

Waluty

Surowce

Złoto

Giełda

Finanse Osobiste

Fundusze

Notowania

Portfel

Firma

Bankier.tv

Oferty publiczne

Książki

Produkty Finansowe

Kalendarium

Źródło: PAP

Załóż rachunek
inwestycyjny
Notowania
Notowania przez SMS

2011-11-22 07:20

Europejskie Centrum Odszkodowań liczy na bardzo dobry IV
kwartał

Podatek giełdowy
Oferty publiczne IPO

Europejskie Centrum Odszkodowań liczy na bardzo dobry IV kwartał i spodziewa się, że
marże realizowane przez grupę wzrosną w przyszłym roku do poziomów z 2010 roku.

Akcje

EuCO planuje wejście na nowy rynek zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej oraz

Futures

prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji z dwoma krajowymi podmiotami - poinformował w

Znajdź rachunek
inwestycyjny

rozmowie z PAP Krzysztof Lewandowski, prezes spółki.

Znajdź dom maklerski
Złoto

"Liczymy na bardzo dobry czwarty kwartał. Spodziewamy się też, że w przyszłym roku
nasze marże w ramach grupy powrócą do swoich naturalnych poziomów. Marża netto

Poradniki

może w przyszłym roku wynieść około 30 proc." - powiedział prezes.

Znajdź profil
podaj symbol, ticker lub
nazwę waloru

Po trzech kwartałach 2011 roku EuCO osiągnęło 23,69 mln zł przychodów ze sprzedaży,
5,99 mln zł zysku operacyjnego i 5,03 mln zł zysku.
W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka przy przychodach na poziomie 14,01 mln
zł wygenerowała 5,47 mln zł zysku operacyjnego i 4,66 mln zł zysku netto.
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Dom Maklerski ING

"Obecny spadek marż jest przejściowy i spowodowany rozwojem spółek zależnych,

Dom Maklerski XTrade Brokers

szczególnie Kancelarii Radców Prawnych i spółki czeskiej, gdzie mamy przychody na

Dom Maklerski BOŚ

widoczne w późniejszych okresach ze względu na specyfikę naszego biznesu" - wyjaśnił

Dom Maklerski BDM
S.A.

Lewandowski.

City Index

dobrym poziomie, ale zyski generowane przez pozyskiwane obecnie sprawy będą

Prezes poinformował, że łączna wartość spraw złożonych obecnie do sądów przez spółkę

Księgarnia

zależną, Kancelarię Radców Prawnych to 55 mln zł.
"Do sądów złożone są obecnie przez kancelarię sprawy na łączną kwotę 55 mln zł, a
kolejne o wartości 23 mln zł są przygotowane i gotowe do złożenia. Ceny za
prowadzenie spraw w kancelarii mamy wpisane na poziomie 25-30 proc. wartości, a
nasza skuteczność w tych postępowaniach może wynieść około 80 proc. Sprawy, które
prowadzi Kancelaria trwają minimum 2 lata" - powiedział.
Dodał, że wartość spraw prowadzonych przez jednostkę dominującą EuCO wynosi około
80 mln zł, a sprawy, którymi zajmuje się EuCO Czechy to 15 mln zł. Spółka węgierska
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może w tym roku pozyskać 1 tys. spraw.
"Na Węgrzech chcemy mieć około 1 tys. spraw w tym roku. Jest to dla nas dużym
zaskoczeniem, ponieważ otwierając spółkę zakładaliśmy, że w ciągu 6 miesięcy uda nam
się pozyskać na tym rynku około 100 spraw" - powiedział prezes.
Dodał, że spółka zależna na Słowacji pozyskała jak dotąd kilkadziesiąt spraw.
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EuCO uruchomiło działalność na Słowacji w sierpniu tego roku.
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Z wypowiedzi Lewandowskiego dla PAP wynika, że EuCO rozważa rozpoczęcie
działalności w kolejnym kraju Europy Środkowo-Wschodniej.
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"Bardzo mocno obserwujemy nowy rynek zagraniczny w regionie Europy Środkowo-
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Wschodniej, na którym chcielibyśmy być obecni, nie chciałbym jednak jeszcze zdradzać
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szczegółów tego planu" - wyjaśnił prezes.
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Dodał, że przyspieszenie planu wejścia na ten rynek może skutkować niższą dywidendą
za 2011 roku.
"Wysokość dywidendy może być uzależniona od ewentualnych planów inwestycyjnych,
np. przyspieszenia ekspansji zagranicznej, jednak podtrzymujemy chęć jej wypłaty w
wysokości 25-50 proc. tegorocznego zysku" - poinformował.

więcej narzędzi...

EuCO prowadzi obecnie rozmowy w sprawie akwizycji z dwoma mniejszymi krajowymi
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podmiotami z branży odszkodowawczej.
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edytuj portfel..

"Rozmawiamy w sprawie przejęć z dwoma mniejszymi firmami odszkodowawczymi. Jedna
sprawa jest na etapie bardzo zaawansowanym, w drugim podpisaliśmy list intencyjny.
Raczej nie podpiszemy umów jeszcze w tym roku, bardziej prawdopodobnym terminem są
pierwsze dwa kwartały 2012 r." - powiedział Lewandowski. "To podmioty posiadające
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kilkuprocentowy udział w rynku" - dodał.
Po trzech kwartałach tego roku, według informacji spółki, udział EuCO w polskim rynku
odszkodowań wyniósł 25 proc.

Akcje: 57 wzrosło, 289
spadło, 57 bez zmian.
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