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marchează un alt
an de succes după
al patrulea
trimestru puternic
02 Martie 2023

Veniturile au crescut cu aproximativ 77% la peste 6,3 miliarde BGN (3,2

miliarde EUR)

EBITDA a crescut cu aproape 52% la aproape 286 milioane BGN (146

milioane EUR)

Veniturile din sectorul energetic s-au triplat la 3,6 miliarde BGN (1,83

miliarde EUR)

Volumul primelor din asigurări a crescut cu 24% la 1,7 miliarde BGN

(854 milioane EUR)

București, 2 martie 2023 – Eurohold Bulgaria AD, cea mai mare companie

din Bulgaria listată la Bursa de valori de la Sofia și un grup energetic și

financiar lider din Europa de Sud-Est, a raportat o performanță puternică

în ultimul trimestru al anului 2022, trimițând un alt an de succes în istorie.

Anul trecut, holdingul a înregistrat o creștere de aproape 77% a

veniturilor față de anul precedent, la peste 6,3 miliarde BGN (3,2 miliarde

EUR) și o creștere cu aproximativ 52% a EBITDA la cca. 286 milioane BGN

(146 milioane EUR), conform raportului anual consolidat al holdingului.

Profitul net a crescut cu 8,8% pe an, la 68,3 milioane BGN (34,9 milioane

EUR).

Afacerea din domeniul energiei, care operează sub marca Electrohold, a
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avut cea mai mare contribuție la rezultate. A acumulat mai mult de

jumătate din veniturile totale și a îmbunătățit semnificativ

profitabilitatea holdingului. Acesta este primul raport anual care

consolidează integral rezultatele companiilor pe care Eurohold le-a

achiziționat de la grupul ceh CEZ în 2021.

Activitatea de asigurări a Eurohold, care operează prin Euroins Insurance

Group AD (EIG), a continuat să înregistreze o creștere constantă,

determinată de activitatea de succes a aproape tuturor diviziilor de

asigurări ale grupului. Valoarea primelor brute subscrise la EIG a crescut

cu 24% de la an la an, la cca. 1,7 miliarde BGN (854 milioane EUR).

Euroins România, cea mai mare filială a EIG, a înregistrat un profit înainte

de impozitare de 62,2 milioane BGN (31,8 milioane EUR) pentru cele

douăsprezece luni încheiate la 31 decembrie 2022. În ultimele luni,

conducerea grupului a luat măsuri cheie care garantează o și mai mare

stabilitate financiară pentru compania românească.

Euroins România a semnat un nou acord de reasigurare cu EIG Re EAD,

parte a EIG. Acest contract acoperă întreaga sumă a daunelor de

asigurare ale filialei din România și asigură că o parte semnificativă (87%)

din riscul aferent portofoliului companiei este transferată în afara

companiei. În acest fel, riscul este retrocedat și reasiguratorilor europeni

de top. În plus, anul trecut, acționarii au operat o majorare a capitalului

companiei românești cu 100 de milioane de lei (20,3 milioane de euro).

În plus, Euroins România a continuat să își diversifice portofoliul pentru a

reduce riscul. Anul trecut, cota de piață a asiguratorului pe segmentul

RCA a scăzut cu 15% la aproximativ 28% în funcție de numărul de polițe

emise de companie și de mașini înmatriculate în țară. Comparativ cu

numărul de polițe active la sfârșitul anului 2022, această pondere este și

mai mică – 27,68%. Așteptările conducerii sunt ca, până la sfârșitul

acestui an, cota de piață a Euroins România să se reducă în continuare la

25% și să fie comparabilă cu cea a celor doi concurenți direcți ai

companiei pe acest segment. Totodată, volumul de prime al companiei,

generat de segmentele non-RCA, este în continuă creștere. În ultimul an,

acest volum s-a dublat.

La sfârșitul lunii decembrie, EIG și-a vândut operațiunile de asigurări din

Belarus și Rusia. În același timp, compania și-a păstrat neschimbată

participarea în celelalte țări din această regiune – Georgia și Ucraina. În

Ucraina, cele două unități locale ale grupului și-au adaptat activitățile la
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condițiile războiului și și-au continuat operațiunile.

„Încheiem un an plin de provocări pe care cu greu ni le-am fi putut imagina.

Sunt sincer mulțumit că am reușit să facem față unei astfel de situații și să

ne îmbunătățim în continuare performanța în cele două domenii principale

de activitate în care activăm – energie și asigurări. Sectorul energetic s-a

confruntat cu provocări enorme în ultimul an, dar am reușit să profităm de

oportunitățile prezentate și aștept rezultate bune și anul acesta. Am

păstrat activitatea celor două companii de asigurări ale noastre în Ucraina

și ne-am îngr!it cât mai bine de angajații noștri. Toate unitățile noastre de

asigurări sunt bine capitalizate. Aceasta se referă și la divizia noastră din

România, pentru care am luat măsuri suplimentare care asigură o

stabilitate financiară și mai mare. Cu peste 200 de milioane de euro

investiți în Euroins România prin achiziții și majorări de capital de-a lungul

anilor, precum și prin spr!inul pe care l-am oferit companiei în ultimii ani

grei pentru piața asigurărilor din România, ne-am confirmat în mod clar și

în mod repetat angajamentul față de dezvoltarea companiei și deservirea

milioanelor noștri de clienți”, a comentat Kiril Boshov, președintele

consiliului de administrație al Eurohold.

În iunie 2022, Eurohold și-a vândut afacerea de automobile și de leasing.

Astfel, rezultatele lor nu mai sunt consolidate. Eurohold și-a păstrat

operațiunile financiare și de investiții concentrate în Euro-Finance AD,

acestea fiind relativ mai mici în comparație cu celelalte segmente, și le-

au crescut ușor veniturile și, de asemenea, profiturile.

Rezultatele consolidate ale Eurohold pentru 2022, în BGN

Sursa: Declarația consolidată pentru perioada de referință

Rezultatele consolidate ale Eurohold pentru 2022, în EUR
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Sursa: Declarația consolidate pentru perioada de referință

Eurohold Bulgaria AD

Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic și financiar lider care

operează în regiunea Europei Centrale, de Est și de Sud-Est. Acțiunile sale

sunt tranzacționate la bursele din Sofia și Varșovia. Eurohold este

proprietarul Euroins Insurance Group AD (EIG), unul dintre cele mai mari

grupuri de asigurări din regiune. EIG oferă o gamă completă de servicii de

asigurări, operează în 13 țări, deservește peste 4 milioane de clienți și are

peste 3.000 de angajați. Eurohold este și proprietarul Electrohold, un grup

energetic lider din Bulgaria, cu o cotă de 40% în distribuția de energie

electrică, care are peste 3.000 de angajați și deservește aproape 3

milioane de consumatori din țară.

www.eurohold.bg; www.eig.bg;www.electrohold.bg
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