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Spółka Edenred, globalny lider rozwiązań płatniczych dla przedsiębiorstw i pracowników,
podpisała umowę nabycia EBV Finance, litewskiej spółki specjalizującej się w świadczeniu
usług zwrotu podatku dla europejskich przedsiębiorstw transportowych. W efekcie tej
transakcji Grupa Edenred znacząco wzmacnia swoją pozycję w tym segmencie rynku
i zwiększa zasięg swoich usług dodatkowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw
transportowych w Europie.
W ramach rozwoju swej działalności w zakresie Rozwiązań Flotowych i Mobilnych w Europie,
spółka Edenred podpisała umowę nabycia spółki EBV Finance, specjalizującej się
w usługach zwrotu podatku dla europejskich przedsiębiorstw transportowych.
Grupa przeniesie do EBV Finance aktywa swego duńskiego podmiotu zależnego Nikosax o tym
samym profilu specjalizacji co EBV Finance. W następstwie tej transakcji Edenred będzie
posiadać 60% udziałów w połączonym podmiocie1.
Od 2015 r. EBV Finance świadczy usługi zwrotu podatku VAT oraz akcyzy2 odprowadzanych
od niektórych wydatków, takich jak paliwo czy opłaty drogowe, dla europejskich
przedsiębiorstw transportowych, tym samym, upraszczając ich zarządzanie i poprawiając
rentowność. Dzięki świadczonym usługom 1 500 klientów EBV Finance, głównie z wschodniej
i północnej Europy, może występować z wnioskiem o zwrot podatku w 31 europejskich krajach.
EBV Finance od kilku lat notuje rentowny dwucyfrowy wzrost. Przewidywany wspólny przychód
EBV Finance i Nikosax ma w 2019 r. wynieść około 13 milionów euro.
Europejski rynek usług zwrotu podatku dla przedsiębiorstw transportowych osiąga wartość
blisko 4 miliardów euro3, przy czym specjalistyczne spółki, takie jak EBV Finance i Nikosax,
obsługują ponad połowę tego rynku. Przewiduje się, że w kolejnych latach rynek będzie
stabilnie wzrastał w związku z wyraźnym trendem do outsourcingu tego typu usług.
Spółka Edenred jest obecna na rynku od 2015 r., działając przez UTA oraz swój podmiot zależny
Nikosax. Dzięki integracji z EBV Finance, Grupa znacząco wzmacnia swoją rynkową pozycję.
Transakcja umożliwi Edenred nie tylko wykorzystanie efektu skali i synergii operacyjnych,
ale również specjalistycznej wiedzy EBV Finance oraz jej pozycji na rosnącym rynku. Natomiast
EBV Finance będzie miała okazję skorzystać z europejskiego zasięgu Edenred oraz
rozbudowanej bazy klientów w tym regionie.

Na skutek tej transakcji Edenred będzie posiadać 60% udziałów w EBV Finance, natomiast dotychczasowy udziałowiec, EBV Group,
zachowa 40% udziałów. Nowy podmiot będzie w pełni skonsolidowany w sprawozdaniach finansowych Edenred po sfinalizowaniu
transakcji.
2 Akcyza jest podatkiem pośrednim od sprzedaży lub użycia określonych produktów, takich jak paliwo.
3 Źródło: Ptolemus Consulting, 2014.
1

www.edenred.com | strona 1/2

Transakcja wymaga zatwierdzenia przez właściwe organy do spraw ochrony konkurencji.
Przyczyni się ona do zwiększenia zysku netto, udziału Grupy, począwszy od pierwszego roku.
Transakcja ma zostać sfinalizowana na początku 2020 r.
„Jesteśmy dumni, że możemy powitać zespół EBV Finance w Edenred Group. Dzięki integracji
z EBV Finance będziemy mogli zaoferować naszym klientom – przedsiębiorstwom
transportowym – proste i skuteczne rozwiązania na uzyskanie zwrotu różnego rodzaju
podatków, jakie odprowadzają oni w całej Europie. Ta transakcja doskonale wpisuje się
w strategię Grupy, która zakłada poszerzenie oferty usług dodatkowych w segmencie
Rozwiązań Flotowych i Mobilnych”, powiedział Antoine Dumurgier, Chief Operating Officer,
Fleet & Mobility Solutions w Edenred.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z połączenia sił z Edenred, szybko rozwijającą się na świecie
wiodącą spółką dostarczającą Rozwiązania Flotowe i Mobilne. Dzięki kombinacji
specjalistycznej wiedzy naszych zespołów i wyjątkowego zasięgu Edenred będziemy w stanie
istotnie wesprzeć nasz rozwój na rynku usług zwrotu podatku dla przedsiębiorstw
transportowych w Europie”, powiedział Marius Svidinskas, Managing Director w EBV.

▬▬
Edenred, światowy lider rozwiązań płatniczych, łączy 830.000 klientów korporacyjnych, 47 milionów użytkowników
i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych w 46 krajach. Dzięki globalnej platformie technologicznej Grupa Edenred
zarządzała w 2018 roku 2,5 miliardami transakcji, głównie za pośrednictwem aplikacji mobilnych, platform
internetowych i kart przedpłaconych, generując ponad 28 miliardów Euro obrotu. 8.500 pracowników Edenred
przyczynia się do:
- podnoszenia jakości życia osób korzystających z rozwiązań Edenred,
- zwiększania efektywności firm
- zwiększania przychodów partnerów afiliacyjnych.
Edenred oferuje rozwiązania w ramach trzech linii biznesowych:
- świadczenia pracownicze,
- fleet & mobility: paliwo, opłaty drogowe i podróże służbowe
- rozwiązania uzupełniające wraz z płatnościami korporacyjnymi, nagradzanie oraz programy motywacyjne, publiczne
programy społeczne.
Grupa Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie i zawiera następujące indeksy: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI
Europe i MSCI Europe.
Więcej informacji na: www.edenred.com
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 aangażowania pracowników,

budowania lojalności w biznesie i zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C.
Loga oraz inne znaki towarowe wymienione i zawarte w niniejszym komunikacie prasowym stanowią zastrzeżone znaki
towarowe Edenred S.A, jej jednostek zależnych lub podmiotów trzecich. Nie mogą być wykorzystywane w celach
komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli.
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