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EDENRED FINALIZUJE PRZEJĘCIE FIRM
CSI I TRFC
Spółka Edenred, światowy lider rozwiązań transakcyjnych dla firm, pracowników i partnerów
handlowych, ogłosiła sfinalizowanie nabycia Corporate Spending Innovations (CSI) –
jednego z wiodących dostawców oprogramowania do obsługi płatności automatycznych
dla firm w Ameryce Północnej. Ponadto Grupa sfinalizowała również nabycie 80% kapitału
zakładowego grupy The Right Fuelcard Company (TRFC) – czwartej co do wielkości firmy
zarządzającej kartami paliwowymi w Wielkiej Brytanii. Obydwie transakcje zostały
zatwierdzone przez właściwe urzędy ochrony konkurencji i przeprowadzone zgodnie z
umowami podpisanymi pomiędzy stronami, które zostały ogłoszone odpowiednio 8 listopada
i 27 listopada 2018 r. Nabyte spółki będą podlegać pełnej konsolidacji w sprawozdaniu
finansowym Edenred od dnia 1 stycznia 2019 r.
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Nabycie CSI jest dla Edenred kolejnym krokiem w budowaniu pozycji w szybko rozwijającym
się segmencie korporacyjnych transakcji płatniczych. Pozwoli to na usprawnienie jej
technologicznej platformy płatności oraz istotnie zwiększy jej możliwości na rynku
amerykańskim.
CSI, z siedzibą na Florydzie, jest jednym z wiodących amerykańskich dostawców transakcji
płatniczych, z portfolio liczącym ponad 800 klientów korporacyjnych i ułatwiającym płatności
blisko 457.000 sprzedawców. W roku 2018 w sektorze fintech obsłużono około 900.000
transakcji o wartości około 11 miliardów dolarów, a według prognoz skorygowany zysk
EBITDA1 za cały rok wyniesie 26 milionów dolarów. Edenred zakłada, że w kolejnych latach
CSI wygeneruje roczny wzrost przychodów rzędu 20%.
Firma CSI została nabyta za około 600 milionów dolarów. Transakcja ta przyczyni się do
wzrostu EBIT Grupy od 2019 roku oraz zysku netto i akcji Grupy od 2020 r.

Edenred wkracza na brytyjski rynek rozwiązań flotowych i wspierających
mobilność.
Nabycie grupy TRFC umożliwi firmie Edenred dalsze rozszerzanie działalności w zakresie
rozwiązań flotowych i wspierających mobilność poprzez wejście na rynek brytyjski – jeden z
największych rynków w Europie.

1

Zysk EBITDA skorygowany z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych.
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Grupa TRFC z biurami w Leeds i Glasgow pomaga 27.000 firm zoptymalizować zarządzanie
flotą. Posiadacze kart tej Grupy (150.000 użytkowników) mogą tankować swoje pojazdy na
90% stacji benzynowych w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że Grupa TRFC wygenerowała w roku
2018 zysk EBITDA przekraczający 11 milionów funtów.
Nabycie 80% kapitału zakładowego Grupy TRFC2 wymagało od Edenred nakładu w
wysokości około 95 miliona funtów. Przyczyni się to do wzrostu EBIT oraz zysku netto i akcji
Grupy od 2019 roku.
Obydwie spółki zostaną w pełni skonsolidowane w sprawozdaniu finansowym Edenred od
dnia 1 stycznia 2019 r.
▬▬
O Edenred
Edenred jest światowym liderem w zakresie rozwiązań transakcyjnych dla firm, pracowników oraz
merchantów. Spółka wygenerowała w 2017r. obroty w wysokości 26 miliardów Euro, z czego 78%
pochodziło z rozwiązań digitalowych. Grupa Edenred obsługuje 700 000 firm i instytucji publicznych, 44
miliony użytkowników oraz 1,5 miliona merchantów w 45 krajach. Spółka jest notowana na giełdzie
Euronext w Paryżu oraz częścią indeksu CAC Next 20.
Edenred w Polsce działa od ponad 20 lat. Misją Spółki jest zapewnienie kompleksowych i efektywnych
rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, stawiając sobie ten sam cel:
satysfakcja i przyjemne codzienne życie.
Edenred Polska dostarcza bezkonkurencyjne produkty i usługi oraz szybki i niezawodny serwis w
obszarach:
• motywacji i zwiększania zaangażowania pracowników,
• budowania lojalności w biznesie i zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C.
Więcej informacji: www.edenred.pl

2 Rontec, spółka zarządzająca stacjami paliw, oraz grupa Bayford, specjalizująca się w dystrybucji paliwa w Wielkiej Brytanii,
posiadają obecnie po 10% kapitału zakładowego grupy TRFC.
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