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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

rok 2015 obfitował w przełomowe wydarzenia dla Grupy KRUK. Osiągnęliśmy rekordowy zysk, wypłaci-

liśmy pierwszą w historii dywidendę, utworzyliśmy spółki w Hiszpanii oraz we Włoszech, nabyliśmy 

pierwsze portfele w Niemczech i we Włoszech, rozpoczęliśmy działania na rynku obrotu wierzytel-

ności w Polsce poprzez prowadzoną obecnie transakcję z P.R.E.S.C.O. Group, a także weszliśmy do 

prestiżowego indeksu giełdowego MSCI Poland Small Cap. Tym bardziej cieszę się, że mam możliwość 

przedstawienia Państwu podsumowania najważniejszych wydarzeń i osiągnięć Grupy KRUK w 2015 roku, 

a także poinformować o postępach w realizacji naszej strategii na lata 2015–2019.

W 2015 roku wyznaczyliśmy nowy rekord wyników finansowych. Nasz zysk netto osiągnął poziom 

204 mln PLN i wzrósł o 35%. Inny ważny miernik naszej efektywności, czyli spłaty od osób zadłużonych, 

wzrósł o 16% do 826 mln PLN. Większość z nich była oparta o stosowaną od 2008 roku strategię pro-ugo-

dową, w 2015 roku wspieraną dużymi kampaniami marketingowymi w Polsce, w Rumunii, a także po raz 

pierwszy w historii w Czechach i na Słowacji. Zatrudniamy osoby już w siedmiu krajach Europy, a główne 

wartości i kultura organizacyjna Grupy KRUK pozostają niezmienne bez względu na kraj działalności.

Ważnym wydarzeniem w 2015 roku było założenie nowych spółek we Włoszech, KRUK Italia S.r.l i ItaCapital 

S.r.l, oraz w Hiszpanii, KRUK España S.L. Dla Grupy oznacza to oficjalne rozpoczęcie działalności na tych 

dwóch rynkach, po przeprowadzeniu wielomiesięcznej analizy. W tym zakresie nie zwalniamy z realizacją 

naszej strategii na lata 2015–2019 i już planujemy kolejne kraje o dużych konsumenckich rynkach.

W 2015 roku nasze inwestycje w nowe portfele wierzytelności wyniosły 489 mln PLN. Nakłady te nie obej-

mują ceny jaką zapłacimy w transakcji z P.R.E.S.C.O. Group. Cieszy natomiast fakt, że nasze inwestycje po-

chodziły z sześciu krajów – w tym z Niemiec oraz Włoch. Bierzemy udział również w wycenach portfeli 

w Hiszpanii. W wyniku dobrych inwestycji, wartość nominalna wierzytelności nabytych od początku dzia-

łalności wzrosła do 26,6 mld PLN, a wartość bilansowa do 1,6 mld PLN. To dobre podstawy do kontynuacji 

dynamicznego wzrostu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla całego rynku zarządzania wierzytelnościami było podpisanie umowy 

z P.R.E.S.C.O. Group w celu nabycia całego polskiego portfela wierzytelności, z 2 mln spraw i 2,7 mld PLN 

wartości nominalnej. To pierwsza tego typu transakcja w Polsce. Pokazaliśmy, że chcemy być aktywnym 

konsolidatorem branży zarządzania wierzytelnościami i jesteśmy zainteresowani kolejnymi transakcjami 

nabycia portfeli od innych przedstawicieli branży.

Naszą pozycję w dalszym ciągu potwierdzają publikacje dziennikarzy finansowych. W całym 2015 roku 

Grupa KRUK w Polsce nabyła lub przyjęła do zarządzania wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 

5,7 mld PLN, co według Gazety Giełdy „Parkiet” po raz kolejny dało nam pierwsze miejsce wśród firm 

zarządzających wierzytelnościami. W 2015 roku zostaliśmy nagrodzeni licznymi wyróżnieniami, a naj-

ważniejsze z nich to tytuł Giełdowa Spółka Roku 2014 w rankingu Pulsu Biznesu oraz zwycięstwo w ran-

kingu CEE Capital Markets Awards w kategorii Top Performing. Od grudnia ubiegłego roku dołączyliśmy 

również do prestiżowego giełdowego indeksu MSCI Poland Small Cap, skupiającego spółki o najbardziej 

płynnym obrocie na polskiej giełdzie.

Ubiegły rok był także okresem dalszego wzrostu kursu akcji Spółki KRUK notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. W 2015 roku stopa zwrotu z akcji Spółki KRUK wyniosła 61%. W tym samym 

okresie indeks mWIG40 wzrósł o 2%. Od debiutu w maju 2011 roku do końca 2015 roku stopa zwrotu z akcji 

Spółki wyniosła 338%.
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W 2015 roku KRUK wypłacił pierwszą w historii dywidendę, która wyniosła 1,5 PLN na akcję. Jednym z ce-

lów było wzmocnienie zaangażowania i kultury dbałości o koszty wśród naszych pracowników – akcjo-

nariuszy KRUK S.A. W tym roku również zdecydowaliśmy się na zarekomendowanie wypłaty dywidendy 

w wysokości 2 zł na akcję. 

Wciąż nie zwalniamy tempa i mamy apetyt na dalszy rozwój w Polsce i za granicą. Drogowskazem jest 

dla nas strategia na lata 2015–2019, którą konsekwentnie realizujemy i która opiera się na czterech 

filarach: rozwoju w przekroju geograficznym i produktowym w Europie, doskonaleniu operacji, dosko-

naleniu analiz oraz dotarciu do klienta i zbudowaniu z nim długotrwałej relacji.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszych sukcesów w 2015 roku. Wierzę, że w kolejnych latach 

możemy osiągnąć jeszcze więcej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z dzia-

łalności Grupy KRUK oraz z wynikami finansowymi osiągniętymi w 2015 roku. 
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