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Informacja: 

Zarząd Spółki Emperia Holding S.A. (Spółka) przedstawia zwięzłą ocenę sytuacji Emperia 

Holding S.A. w 2007 roku dokonaną przez Radę Nadzorczą Emepria Holding S.A. dla 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding S.A.: 

 

„Rada Nadzorcza oceniając sytuację spółki stwierdza, że Emperia Holding w 2007 roku 

umocniła swoją pozycję na rynku FMCG i jednocześnie wypracowała satysfakcjonujące 

wyniki finansowe. 

 

W 2007 roku działania Zarządu Spółki koncentrowały się w głównej mierze na 

restrukturyzacji grupy kapitałowej, rozwoju organicznym i konsolidacji rynku w obszarze 

dystrybucji i detalu. W wyniku kontynuacji procesu fuzji i przejęć liczba podmiotów 

należących do grupy kapitałowej Emperia Holding powiększyła się o dziesięć spółek; trzy 

dystrybucyjne i siedem detalicznych. 

 

Istotnym wydarzeniem w 2007 roku była druga publiczna emisja akcji połączona  

z upublicznieniem akcji serii H, I, J, K. Pozyskany w wyniku nowej emisji kapitał  

w wysokości 232 mln zł umożliwi grupie kapitałowej Emperia Holding dalszą, konsekwentną 

realizację strategii budowy silnej grupy handlowej.  

 

Wyniki Spółki oceniamy jako satysfakcjonujące biorąc pod uwagę prowadzoną 

skomplikowaną reorganizacje firmy połączoną z dalszym wzrostem skali działania. 

Przychody ze sprzedaży przy wartości 4,5 mld zł były wyższe w porównaniu do 2006 roku  

o 218,4 %, zysk netto osiągnął wysokość 88,4 mln zł i był wyższy o 278,2%. Rentowność 

sprzedaży netto wyniosła 1,97% a rentowność kapitałów własnych 12,83%. Na uwagę 

zasługuje ponad 200% wzrost nakładów inwestycyjnych. W 2007 roku środki przeznaczone 

przez Spółkę na inwestycje przekroczyły 132 mln zł a jej suma bilansowa spółki wzrosła  

o 99,8%. 

 

W 2007 roku Spółka po raz kolejny podzieliła się wypracowanym zyskiem ze swoimi 

akcjonariuszami. Z zysku wypracowanego przez Grupę w 2006 roku na dywidendę 

przeznaczono 23.090.148 zł tj. 1,74 zł/akcję. Sytuacja w Spółce oraz sprzyjająca koniunktura 

na Giełdzie miały bezpośrednie przełożenie na cenę akcji Emperia Holding. W 2007 roku 

cena walorów sięgnęła 179,50 zł, i była najwyższa w dotychczasowej historii. 



 

Oceniając system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

zdaniem Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Emperia Holding posiada systemy zarządzania 

wszystkimi kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. 

Na system ten składa się zestaw rozwiązań informatycznych oraz regulacji korporacyjnych 

mających uchronić Grupę przed ekspozycją na ryzyko, którego skala jest nieakceptowana 

przez Zarząd. Ponadto w Grupie Kapitałowej funkcjonuje system kontroli wewnętrznych, 

którym objęte są wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy i wszystkie kluczowe 

obszary.  

 

Rada Nadzorcza pragnie podziękować Zarządowi Emperia Holding., Członkom Zarządów 

wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz wszystkim pracownikom za 

ich wysiłek włożony w codzienną pracę dla naszych klientów, trudny proces reorganizacji 

firmy oraz aktywność w  konsolidacji polskiego rynku FMCG. Dzięki Waszym wysiłkom 

Emperia Holding umocniła swoją pozycję lidera handlu FMCG w Polsce.” 

 

 

Ireneusz Zięba - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. 

 


