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Edenred kontynuuje swój rozwój geograficzny poprzez ekspansję
na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

W dniu dzisiejszym Edenred poinformował o nabyciu 50% udziałów w C3 CARD, firmie ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich oferującej karty payroll. Dzięki tej transakcji, Edenred rozszerza swą działalność na region Zatoki
Perskiej i wchodzi na rynek kolejnego, już 41 kraju. Przejęcie C3 CARD odzwierciedla również strategiczne
zobowiązanie Edenred do przyśpieszenia swego rozwoju na rynku zarządzania wydatkami.
Firma C3 CARD, będąca kluczowym graczem na rynku kart payroll na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskic,h zarządza
rozwiązaniami dla ponad 2.000 klientów (przedsiębiorstw i instytucji finansowych). Karty payroll C3 CARD oferują proste,
bezpieczne rozwiązanie pozwalające na realizację wypłat dla pracowników nieposiadających konta bankowego, umożliwiając
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jednocześnie obsługiwanym firmom przestrzeganie miejscowego Systemu Ochrony Wynagrodzeń , wymagającego
śledzenia przepływu tych ostatnich. Firma C3 CARD powstała w 2007 r. i odnotowywała bardzo szybki wzrost, z
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obsługiwanym obrotem przekraczającym 1 miliard € oraz przychodami na poziomie niemal 5 mln € w roku 2013.
Dzięki tej transakcji Edenred dokonuje ekspansji na rynek o dużym potencjale wzrostu. Firma C3 CARD powinna
skorzystać dzięki dynamicznemu otoczeniu gospodarczemu w regionie – szczególnie w branży budowlanej, będącej
głównym pracodawcą pracowników nieposiadających konta w banku – a także dzięki planowanemu rozszerzeniu Systemu
Ochrony Wynagrodzeń na całe Zjednoczone Emiraty Arabskie. C3 CARD zamierza również usprawniać model biznesowy
kard payroll, oferując beneficjentom dodatkowe usługi, projektując jednocześnie nowe rozwiązania dla klientów w
dziedzinie zarządzania wydatkami oraz w obszarze premii i nagród.
“Cieszymy się z udziału w rozwoju C3 CARD, pioniera w dziedzinie kart payroll na terenie Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, a także z pracy z zespołami, które są uznanymi ekspertami w tej kwestii,” skomentował Bernard Rongvaux,
Dyrektor Operacyjny Edenred na Europę Północną, Bliski Wschód i Afrykę. „Przejęcie C3 CARD pozwoli nam również na
rozważanie nowych możliwości wzrostu w tym regionie, zarówno w zakresie nowych rozwiązań, jak i nowych rynków
krajowych.”
“ Partnerstwo to stanowi doskonałą okazję do połączenia naszej lokalnej wiedzy eksperckiej z międzynarodowym know-how
Edenred” – oświadczył Anas Zaidan, Prezes C3 CARD. “Jesteśmy przekonani, że dzięki tej współpracy będziemy mogli
rozwijać się szybciej I oferować szerszą gamę rozwiązań,” dodał Rabih Sfeir, Dyrektor Operacyjny C3 CARD.
Dzięki temu posunięciu, Edenred kontynuuje swą strategię rozwoju rozwiązań w dziedzinie zarzadzania wydatkami, dla
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których cel wyznaczono na poziomie przekraczającym 20% skonsolidowanej emisji w 2016 r. Transakcja wpisuje się
również w plan rozwoju geograficznego Grupy, który przewiduje rozpoczęcie działalności na trzech nowych rynkach
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krajowych do 2016 r.
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Przepisy wprowadzone w 2009 r. w niektórych częściach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mające na celu umożliwienie Bankowi Centralnemu
stwierdzenie, czy wynagrodzenia są faktycznie wypłacane osobom nie posiadającym kont bankowych.
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Obsługiwany obrót: łączna kwota, jaką zasilone zostały karty payroll.
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Cel ogłoszony podczas prezentacji z okazji Dnia Inwestora w dniu 12 listopada 2013 r.

Firma Edenred, która stworzyła kupony żywieniowe Ticket Restaurant® i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług
korporacyjnych, projektuje i zarządza rozwiązaniami poprawiającymi efektywność organizacji oraz zwiększającymi siłę nabywczą osób.
Zapewniając zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych funduszy, rozwiązania te pozwalają przedsiębiorstwom na bardziej
efektywne zarządzanie:

Świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación®, Ticket CESU, Childcare
Vouchers®, itp.)

Procesem zarządzania wydatkami (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom, itp.)

Premiami i nagrodami (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, itp.)
Grupa wspiera również instytucje publiczne w zarządzaniu ich programami socjalnymi.
Firma Edenred jest notowana na giełdzie NYSE Euronext w Paryżu, działa w 41 krajach zatrudniając ponad 6,000 pracowników, obsługuje
niemal 640,000 firm i klientów z sektora publicznego, posiada 1.4 miliona akceptantów oraz 40 milionów beneficjentów. Łączna wartość
emisji w 2013 r. wyniosła 17,1 mld €, z czego prawie 60% na rynkach wschodzących.
Ticket Restaurant® oraz wszelkie pozostałe nazwy handlowe programów i usług Edenred są zarejestrowanymi znakami towarowymi
należącymi do Edenred SA.

