LIST PREZESA ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. DO AKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A.

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Pracownicy,

W tym roku mam przyjemność po raz drugi zwrócić się do akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A. przekazując im
bardzo dobre wiadomości. Właśnie mija trzynasty rok działalności spółki, który możemy nazwać rokiem
wprowadzania Kredyt Inkaso na rynki zagraniczne. Nasza ugruntowana pozycja na rynku polskim pozwoliła
nam, jak myślę z sukcesem, wyjść poza granice Polski. Z ogromną satysfakcją możemy mówić, iż dzisiaj Kredyt
Inkaso to poza Polską także silny gracz na rynku rumuńskim i bułgarskim.
W roku 2012/13 skoncentrowaliśmy się głównie na ogromie pracy organicznej tak, aby zoptymalizować procesy
wewnątrz organizacji i przygotować się na pracy na wielu rynkach zarówno geograficznych i produktowych.
Proces ten zdołaliśmy zakończyć powodzeniem, dzięki czemu w mijającym roku mogliśmy skupić się na
rozwijaniu swojej działalności właśnie w nowych obszarach. Naszym celem na ten rok było zbudowanie
portfela wierzytelności na rynkach zagranicznych o wartości nominalnej ok. 500 mln zł. Jednakże relatywnie
dobra sytuacja spółki i szybszy niż przewidywany rozwój spowodował, że do 31 marca br. wartość nominalna
portfeli zagranicznych przekroczyła 800 mln zł. Wartość ta jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, nie mniej
mając już zbudowane struktury operacyjne , w roku następnym naszym celem będzie podwojenie tej wartości.
O ile w zakończonym roku głównym motorem napędowym inwestycji była Rumunia, to w roku 2014/15 część
środków może zostać skierowana poza Rumunią także na rynek bułgarski i rosyjski. Nadrzędnym parametrem,
jakim będziemy się kierować w doborze inwestycji, będzie stosunek ryzyka do oczekiwanych zysków. Chcemy,
aby nasze inwestycje przynosiły inwestorom ponadprzeciętne zyski, jednocześnie ryzyko z tym związane
powinno być na umiarkowanym poziomie.
Poza ekspansją zagraniczną duży nacisk położyliśmy także na rozwój usług windykacji na zlecenie. Usługi te
oferujemy zarówno wierzycielom pierwotnym (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne,
SKOK-i), jak również wierzycielom wtórnym (fundusze inwestycyjne). Szczególnie duże nadzieje wiążemy z
usługami skierowanymi do wierzycieli wtórnych, które cechują się wyższą rentownością i pozwalają nam w
kompleksowy sposób zarządzać zarówno procesem inwestycyjnym (wybór celu inwestycyjnego dla funduszu),
jak i całym przebiegiem procesu windykacji. Pierwszą tego typu umowę zawarliśmy z AgioFunds Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A., dla którego zainwestowaliśmy środki o łącznej wartości blisko 40 mln zł.
Odnosząc się do naszych wyników finansowych - to przekroczyły one nasze pierwotne oczekiwania. Fakt ten
tylko potwierdza prawidłowość przyjętej przez nas strategii, która zakłada optymalizację procesów oraz
intensywną ekspansję zagraniczną. Nasze działania dają nam podstawę do wykonania kolejnego kroku we
wzroście skonsolidowanego poziomu przychodów i zysku w kolejnym roku. Wpływy gotówkowe na poziomie
ponad 122 mln zł oraz zysk netto w kwocie ponad 33 mln zł jest dla nas powodem do ogromnej satysfakcji.
Wartości te udowadniają, że Kredyt Inkaso jest jednym z liderów branży, który ma potencjał by osiągać jeszcze
lepsze wyniki. . Zwrócę także uwagę, iż na wynik ostatniego roku składają się cztery mocne, zbliżone do
siebie kwartały, co dodatkowo potwierdza nasze kompetencje do uzyskiwania powtarzalnych rezultatów w
poszczególnych kwartałach.

Na koniec chciałbym w sposób szczególny podziękować pracownikom Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.,
którzy w czasie dużych zmian w spółce wykazali się ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Bez Was
nie byłoby kolejnego sukcesu GK Kredyt Inkaso S.A. Dziękuję Wam bardzo za to, czego wspólnie dokonaliśmy
w minionym roku.
Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego, który podsumowuje wyniki wypracowane przez GK Kredyt
Inkaso S.A. w ubiegłym roku.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 roku
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