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01. Otoczenie rynkowe
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Otoczenie rynkowe

Polska z potencjałem na dalszy dynamiczny wzrost 
gospodarczy oraz doganianie krajów Europy Zachodniej.
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Otoczenie rynkowe

Pomimo zagrożeń dla wzrostu PKB spodziewamy się dobrego 
tempa wzrostu rynku spożywczego, 
co wspierane będzie przez zwiększoną migrację i inflację.
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Rozwój polskiego rynku spożywczego

Rynek spożywczy = sprzedaż żywności we wszystkich kanałach detalicznych 
+ sprzedaż artykułów niespożywczych przez FMCG/sklepy spożywcze

Źródło: PMR dla Eurocash, Czerwiec ’22



Sprzedaż detaliczna FMCG 2021 w Polsce według kanałów

Sklepy spożywcze wielkości 0-500 mkw. ze 
stabilnym blisko 40% udziałem w stale rosnącym 
polskim rynku

29% 26% 23%

12% 15% 17%

24%
32% 38%

9%

6%
5%13%

9%
7%

13% 11% 9%

2016 2021 2026f

Pozostałe

Hipermarkety

Supermarkety (501+ mkw.)

Dyskonty

Małe supermarkety (151-500 mkw.)

Małe i średnie sklepy spożywcze (do 150 mkw.)

Otoczenie rynkowe

Źródło: PMR ‘Grocery retail market in Poland 2022’



Otoczenie rynkowe

Napływ uchodźców ukraińskich jest wyzwaniem dla społeczeństwa; 
w dłuższej perspektywie powinien przynosić korzyści gospodarce.

Konsekwencje napływu uchodźców do Polski

Odpływ pracowników z logistyki i 
budownictwa.

Potencjalny napływ pracowników do 
sektorów takich jak: usługi, turystyka, 
gastronomia i rolnictwo.

Wpływ na rynek pracy +300 tys.

Wzrost konsumpcji – głównie 
podstawowych produktów spożywczych i 
kosmetycznych. 

Ilu Ukraińców zostanie? ~1.5 mln

Na rynku pracy  obecnych jest 
17.25 mln Polaków

Wpływ na konsumpcję prywatną +1.5 pp

Źródło: PMR dla Eurocash, Czerwiec ’22



Otoczenie rynkowe

Od 2024 roku spodziewamy się normalizacji inflacji i stabilnej konsumpcji 
prywatnej, która pozytywnie wpłynie na PKB.
Obecnie wzrost kosztów towarów przenosi się na konsumentów, 
poprawiając wyniki niezależnych sprzedawców detalicznych.
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14,2%
12,3%

4,1%

0%

5%

10%

15%

20%

5,1%

20222021 2023 2024

Źródło: NBP

4,2%
4,7%

1,4%

2,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2021 2022 2023 2024



10,5

6,0
5,2

3,9

1,4 1,3 0,7 0,8

11,8 11,4

7,9

4,9

1,8 2,4 1,8 1,6

Wlk. Brytania Holandia Francja Czechy Węgry Hiszpania Niemcy Polska

2021 2026 P

Otoczenie rynkowe

Niski udział e-grocery w Polsce stanowi dużą szansę na rozwój.
Wielkość rynku e-spożywczego podwoi się do końca 2025 r.

Udział kanału internetowego w rynku spożywczym według kraju (%)

5.2

Źródło: McKinsey dla Frisco



02. Eurocash 25



Nasz fundament to 
sklep lokalny

11



Źródło: NielsenIQ, Establishment Survey 2021, Europa

Sklepy lokalne 
utrzymują
znaczący udział
w handlu
w Polsce
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% Udział kanałów dystrybucji FMCG w Polsce

8%

57%

35%

Polska

Rynek niezależny /
lokalny (<400 m²)

Dyskonty i
supermarkety
(400-2500 m²)

Hipermarkety
(+2500 m²)



Źródło: PMR Survey April 2022, możliwość wskazania top3, 

Sklepy lokalne mają
unikalną wartość
dla konsumenta
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Atuty sklepów lokalnych zdaniem Polaków

15%

19%

28%

29%

35%

35%

38%

60%

Możliwość zamówienia produktów na życzenie

Atrakcyjne promocje

Dobre relacje z właścicielem / obsługą

Szeroki wybór towarów

Zaufanie do jakości / świeżości produktów

Atrakcyjne ceny

Brak lub mniejsze kolejki niż w dużych sklepach

Bliskość



• Personalizacja

• Wielokanałowość (połączenie on- i offline)

• Wykorzystywanie nowych technologii

• Człowiek z człowiekiem

• Czas i wygoda

• Ciągła zmian zachowań

Jakiego handlu
oczekuje
nowoczesny 
konsument ?

14



PLATFORMA

PRZEDSIĘBIORCA

KONSUMENT

LOGISTYKA

TECHNOLOGIA

DANE

FINANSOWANIE

INNOWACJA

SKALA

SIŁA ZAKUPOWAPrawdziwy handel 
nowoczesny

15

• Niezależny, kompetentny przedsiębiorca - właściciel lokalnego sklepu

• Pracujący na silnej platformie, która daje mu skalę, nowoczesne technologie, 

dostęp do wszystkich kanałów w module omnichannel, oszczędza czas na to 

co najważniejsze



Czym jest Eurocash?

16

Właśnie
tą platformą!



Eurocash dziś
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Największy hurtownik FMCG w Polsce

Największa i najbardziej zaawansowana sieć logistyczna
(ponad 20 tysięcy SKU dostarczanych do prawie 90 tysięcy punktów)

Lider na rynku e-grocery w Polsce

Największa sieć franczyzowa i partnerska w Polsce
z prawie 16 tysiącami sklepów

Programy lojalnościowe sieci - łącznie prawie 6 milionów 
użytkowników. Dane z ponad 3,5 tysiąca sklepów przez IPH

Znaczący udział w sprzedaży produktów największych
producentów (w kanale małego formatu)

Zasięg - 12,5 miliona Polaków - 85% gospodarstw domowych 
znajduje się w zasięgu sieci sklepów klientów Eurocash



Eurocash misja i wizja 2025

5.2

ROZWIJAMY SIĘ POPRZEZ ROZWÓJ NASZYCH KLIENTÓW

Jesteśmy platformą, która dostarcza skalę, innowacyjność, rozwiązania 
technologiczne i logistyczne oraz wiedzę konsumencką, dzięki którym nasi 
Klienci każdego dnia stają się bardziej atrakcyjni dla swoich klientów i 
rozwijają swój biznes do pełnego potencjału.

Organizator Sieci
Franczyzowych i Partnerskich

Hurtownia 
Omnichannel

Platforma 
Technologiczna



EUROCASH.PL
daje realne wsparcie 

tysiącom sklepów

Dostępność

Aplikacja mobilna

Wygoda i szybkość zamawiania

Profesjonalny content

Platforma i aplikacja mobilna, które zrewolucjonizowały 

zarządzanie lokalnym sklepem

• Ponad 30 tysięcy klientów korzystających z platformy

• 8 miliardów PLN wartości zamówień rocznie

• + 20pp wyższa satysfakcja użytkowników eurocash.pl



▪ Najszerszy asortyment spożywczy na rynku

▪ Swoboda wyboru modelu zakupu w zależności od potrzeby

▪ Jedna platforma cyfrowa, jedna dostawa, jeden punkt kontaktu

▪ Szybkie zamawianie online, mobile i w c&c

▪ Korzyści od łącznych obrotów niezależnie od kanału

Realne korzyści dla 
klientów



✓ promocje
✓ zamówienia
✓ płatności
✓ dostawa
✓ obsługa klienta
✓ informacje rynkowe

CLICK &COLLECTCASH&CARRY

DOSTAWA

• 100 mln zł synergii kosztowych

• Sprzedaż e-commerce B2B podwoi się: z 8 do 16 mld zł

• Wzrost udziału Eurocash 
w rynku hurtowym z 22% do 29%



Platforma 
technologiczna

22

• Rozwiązania cyfrowe łączące klientów z konsumentami

• Lider e-grocery B2B & B2C

• IPH (3,5 tysiąca sklepów w systemie)

• Czwarty największy klub lojalnościowy

• Partnerstwa technologiczne



▪ Wysoki udział w spożywczym rynku dostaw do domu (szacowane 51%)

▪ 25% polskich gospodarstw domowych w zasięgu

▪ Frisco kontynuuje dwucyfrowy wzrost, aby osiągnąć 1 mld zł sprzedaży w 2025 r.

5.2

2017 2025P

9773
114

216
278

+40% rocznie

Sprzedaż netto Frisco, mln zł

Frisco - niekwestionowany lider e-grocery w Polsce

2021

1 000



Platforma 
technologiczna 2025
– nasze ambicje

24

• Największa platforma POS na niezależnym rynku z ponad 10 

tysiącami sklepów

• Największa platforma konsumencka z ponad 10 milionami 

konsumentów/ użytkowników

• Hurtownia danych: platforma wiedzy o rynku niezależnym 

wspierająca efektywność Klientów, Producentów i 

Konsumentów

• Nowe usługi => nowe źródła przychodów



Dlaczego wierzymy
we franczyzę 
i systemy 
partnerskie?

25

• kapitałowo efektywny model wzrostu

• skala zakupów

• organizacja logistyki

• platforma danych

• lokalny doświadczenie i wiedza

• efektywne wdrożenie

• relacje z konsumentami

50%

27%

50%
61% 66%

50%

73%

50%
39% 34%

FrancjaFinlandiaNiemcy Szwecja Dania

Edeka & Rewe

ICA & Coop Sverige

Leclerc & Les Mousquetaires

Coop & Reitan

Kesko & Reitan

Inne modele rynkowe

Sieci w dużej mierze złożone z niezależnych sklepów
i franczyzy to w krajach europejskich istotna część rynku:

Żródło: IGD



• Stworzenie organizacji detalicznej dla naszych partnerów

• Zarządzanie formatami

• Zwiększenie efektywności przez digitalizację

• Zbliżenie cen do tych w dyskontach

• Mocne i nowoczesne promocje

• Twarzą do konsumenta – program lojalnościowy

26

Droga do drugiej 
największej
organizacji 
detalicznej
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Delikatesy
Centrum – najbardziej 
nowoczesna sieć 
franczyzowa

• Nowoczesny detalista, wykorzystujący przewagi nowoczesnej sieci

• Koncentracja na konsumencie

• Konkurencyjna oferta asortymentowa

• Produkty świeże i lada mięsno-wędliniarska

• Delikarta - program lojalnościowy i aplikacja

• Rentowność franczyzobiorców

• Sklepy własne - efektywność pod kontrolą, 
ale jest to działalność non-core -
dalsza praca nad poprawą rentowności, 
ograniczenie lub zaprzestanie rozwoju.
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Sieci franczyzowe
i partnerskie 2025
– nasze ambicje

• Druga organizacja detaliczna w Polsce

• Inwestycja ~500 milionów PLN

• 500 nowych sklepów rocznie

• Redukcja różnicy do dyskontów o 8%

• Obrót sklepu średnio ~+25%

• Rentowność sklepu + 1,5 pp

• Udział w rynku spożywczym ~16% (+2pp)



03. Cele i opcje strategiczne



Eurocash 25
– koncentracja na 
działalności 
podstawowej

30

▪ Inwestycje w podstawowe aktywa: hurt, franczyza, technologia

▪ Wśród aktywów segmentu Projekty - Frisco i Duży są kluczowe

▪ 465 sklepów własnych Delikatesy Centrum => aktywa 
niezwiązane z podstawową działalnością (non-core asset)

▪ 2021: 2.5 mld przychodów

▪ Stała poprawa wyników od 3Q2021 do chwili obecnej => 
Korzyści z restrukturyzacji i poprawy sytuacji 
makroekonomicznej

▪ Dalsza ekspansja sklepów Delikatesy Centrum wyłącznie na 
zasadzie franczyzy, w tym z partnerami JV

▪ Aktywa niestrategiczne – dalsza praca nad poprawą rentowności, 
ograniczeniem lub zaprzestaniem rozwoju

▪ Kontynuacja przeglądu opcji strategicznych w celu 
maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy



▪ Największy hurtownik omnichannel z ok. 29% udziałem w rynku

▪ Druga organizacja detaliczna z ok. 16% udziałem w całym rynku FMCG

▪ Poprawa warunków handlowych dla naszych partnerów

o 8% vs dyskonty

▪ TOP 3 konsumencka platforma lojalnościowa, 

z 10 milionami użytkowników w ramach różnych sieci

▪ Największy marketplace ze sprzedażą B2B 

na poziomie 16 miliardów PLN

▪ Ekspansja – dodatkowych 500 sklepów netto rocznie

pozyskanych przez Grupę Eurocash do sieci franczyzowych i partnerskich

Eurocash 25
– nasze ambicje 
biznesowe

31
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Eurocash 25
- nasze ambicje
w ramach 
odpowiedzialnego 
rozwoju

▪ Redukcja 42% CO2 do 2030 roku, 

zgłoszona do Science Based Target

▪ Wsparcie franczyzobiorców w Transformacji Energetycznej

▪ Zielona hybrydowa flota – 80% floty osobowej do 2025

▪ Odpowiedzialny sklep – 8 000 certyfikowanych sklepów

▪ AUE największa platforma szkoleniowa -

42 000 uczestników szkoleń on-line i warsztatów

▪ Certyfikacja TOP Employer

▪ Badanie zaangażowania - wynik 5% powyżej rynku



Rośniemy razem

EBITDA 1 mld zł w 2025 roku (przed MSSF16)

100 mln wpływu na EBITDA ze wzrostu efektywności do 2025 r.

Docelowy dług netto/EBITDA 1,5x (przed MSSF16) 
przy stabilnych warunkach rynkowych

Powrót do regularnych dywidend, 
jeśli pozwalają na to warunki rynkowe i sytuacja finansowa

=> Prawie 1 mld zł dywidendy wypłaconej w latach 2010-2020



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Eurocash S.A. ("Spółka"). Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy
finansowej, prognozy ani szacunku wyników i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Eurocash został przedstawiony w raportach
bieżących i okresowych dostępnych w zakładce „Inwestor” pod adresem https://grupaeurocash.pl/. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za
rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była
poddana weryfikacji przez niezależnego audytora.

Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub
zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej wiedzy, świadomości lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od
szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka
przekazuje istotne fragmenty jej strategii oraz poszczególne aspekty jej działalności zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu. Ani Spółka, podmioty zależne lub przedstawiciele nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie
stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej podmiotów zależnych lub przedstawicieli.

Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery
wartościowe Spółki.

LEGAL DISCLAIMER

This presentation has been prepared by Eurocash S.A. (the "Company"). The data and information contained in the individual slides do not present a complete or consistent financial
analysis, forecast or estimate of results and are for informational purposes only. A detailed description of Eurocash's operations and financial condition is presented in the current and
periodic reports available in the "Investor" section at https://grupaeurocash.pl/. All the data contained is based on sources which the Company believes to be reliable and verified.
The Company reserves the right to change the data and information at any time it chooses, without prior notice. The presentation has not been reviewed by an independent auditor.

This presentation and the related slides may contain forward-looking statements. Such statements should not, however, be construed as forecasts of the Company or as assurances as
to the expected future performance of the Company. Indeed, management's expectations are based on the current knowledge, awareness or views of the Company's management
and are subject to a number of factors that could cause actual future results to differ materially from the statements contained in this document. The Company communicates
material parts of its strategy and particular aspects of its business to the best of the Board's knowledge. Neither the Company, its subsidiaries or its representatives accept any liability
for any reason arising from any use of this presentation. Furthermore, no information contained in this presentation constitutes a commitment or representation on the part of the
Company, its subsidiaries or representatives.

The Company recommends the assistance of specialist investment advisers if you are interested in investing in any of the Company's securities.

https://grupaeurocash.pl/
https://grupaeurocash.pl/


Dziękujemy


