
Warszawa, czerwiec 2018 r.

Wzrost wartości w rynku alkoholi



Kim jesteśmy?

Grupa AMBRA jest czołowym 

producentem, importerem i dystrybutorem 
win i innych alkoholi w Europie Środkowo-

Wschodniej.

Głównym źródłem wzrostu Grupy są 

tworzone przez nią produkty liderzy 

kategorii: FRESCO, CYDR LUBELSKI, ZAREA, 

CENTRUM WINA, CIN&CIN, DORATO, EL 

SOL, PICCOLO, PLISKA.

Grupa działa w Polsce, w Czechach, na 

Słowacji oraz w Rumunii.
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Zarówno w Polsce jak i w Europie konsumenci zwiększają wydatki na 

napoje alkoholowe nie zwiększając wolumenu konsumpcji.

Najbardziej dynamicznie rosną wino i whisky, które stanowią ofertę 

premium na tle rynku alkoholi.

Rynek alkoholi jest rynkiem

rosnącej wartości

Główne kategorie i segmenty premium rosną w tempie ponad 8%, 

podczas gdy pozostałe kategorie rosną o niewiele ponad 1%.
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Wino jest kategorią premium na tle rynku alkoholi. 

Jego wartość rośnie dynamicznie. Wielu konsumentów, którzy kupowali tanie 

wina w dyskontach przechodzi od win tańszych do droższych. 

Średnia cena butelki wina rosła w ostatnich pięciu latach średnio o 2,9%.

Najszybciej rosnącym segmentem jest segment 20-30 zł rosnący w tempie 

22,5%. Udział segmentu economy zmniejszył się o 1 punkt procentowy.

Rynek wina premiumizuje się



Rynek wina rośnie i będzie rósł
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Pomimo dynamicznego wzrostu spożycie wina per capita w Polsce jest 

nadal jednym z najniższych w Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach.

Źródło: AMBRA S.A., www.wineinstitute.org Źródło: AC Nielsen (dane aktualne na koniec marca 2018 r.)

6,8%

+12,2%

+6,2%



Trendy społeczne sprzyjają 

premiumizacji
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Trendy społeczne sprzyjające wzrostowi spożycia wina i alkoholi premium

w Polsce:

- Rosnące dochody per capita

- Zwiększający się poziom wykształcenia

- Rosnący wpływ kobiet na decyzje konsumenckie

- Rozwój turystyki

- Zmiana stylu życia

- Rosnąca skłonność do zakupu dóbr luksusowych



Strategia Grupy AMBRA

Nasza misja

Konsument
Wzbogacamy życie konsumentów poprzez 

tworzenie wartościowych produktów. 

Wspieramy konsumentów w zamiłowaniu do 
wina i zwiększamy dostępność kategorii.

Inwestor
Zapewniamy stabilny zwrot z 

zainwestowanego kapitału w oparciu o 

przepływy pieniężne z rosnącej wartości 

portfela marek.
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Tworzymy wartościowe produkty

Nasze DNA

• Koncentrujemy się na obszarach o wysokim 

potencjale wartości

• Stale zmieniające się potrzeby konsumenckie 

wykorzystujemy do tworzenia nowych 

produktów

• Jesteśmy pierwsi i otrzymujemy za to premię 

w postaci wyższych marż
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Stworzone przez nas produkty odpowiadają na pojawiające się 

potrzeby:

Stop szarzyźnie – chcemy świętować

Dzieci też chcą mieć swoją zabawę

Włoski szyk

Dobry smak i elegancja

Naturalność i regionalność
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Tworzymy wartościowe produkty



Nasze produkty stają się markami – liderami rynku
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Lider rynku win musujących od 25 lat

Wiodąca marka wina stołowego

Prekursor i lider kategorii szampanów dla dzieci

Wiodąca marka win musujących i aperitif

Wzorzec polskiego cydru naturalnego i 

zdecydowany lider rynku

Dynamicznie rosnący lider rynku win 

musujących w Rumunii 

Największa w Polsce sieć winiarskich sklepów 

specjalistycznych i dostawca do gastronomii

Tworzymy wartościowe produkty
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Niemal połowa sprzedaży Grupy AMBRA to główne marki – wiodące 

w swoich kategoriach. Nasze marki rosną szybciej niż cała sprzedaż Grupy 

i są głównym źródłem wartości.

POZOSTAŁE – 51%

2014/2015 2015/2016 2016/2017 MAT Apr'18

52%
50%49%

CAGR = 6,60%

CAGR = 6,82%

CAGR = 7,05%

MARKI

POZOSTAŁE

RAZEM

Tworzymy wartościowe produkty

Marki to nasze najważniejsze aktywa

49%
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Zwiększamy dostępność kategorii

Czerpiemy wartość z premiumizacji zapewniając dostępność win 

i alkoholi mocnych premium.

Sklepy 
specjalistyczne

Centrum 
Wina

Gastronomia

Centrum 
Wina

Wine 4 
You

Wina premium (powyżej 20 zł za butelkę) pije 

w Polsce 31% populacji, czyli ponad 5 mln 

osób.
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Sklepy specjalistyczne

CENTRUM WINA wzmacnia pozycję 

lidera poprzez:

• Wzrost liczby sklepów z 26 do 30 

na koniec 2018 r.

• Rekrutację nowych klientów –

obecnie 130 tys.

• Ciągły wzrost siły oferty win 

• Rosnący udział whisky i innych 

alkoholi mocnych

Zwiększamy dostępność kategorii

Jesteśmy wiodącym specjalistą obsługującym potrzebę alkoholi 
premium w Polsce.
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Gastronomia

Organizacja CENTRUM WINA:

• Obsługuje 1500 najlepszych restauracji

• Ciągle zwiększa siłę oferty win

• Rozwija sprzedaż whisky i innych alkoholi 

mocnych premium

Zwiększamy dostępność kategorii

Jesteśmy wiodącym specjalistą obsługującym potrzebę alkoholi 

premium w Polsce.



AMBRA – historia wzrostu

1992 – powstanie AMBRA S.A.

1995 – lider rynku win musujących

1997 – przejęcie marki CIN&CIN

2005 – debiut giełdowy i budowa grupy kapitałowej

2006 – lider rynku win stołowych 

2009 – lider rynku sklepów specjalistycznych

2012 – CENTRUM WINA wchodzi w strukturę spółki AMBRA S.A.

2013 – CYDR LUBELSKI – twórca i lider nowej kategorii

2015 – 10-lecie obecności na polskim rynku kapitałowym

2016 – 25-lecie marki DORATO

2017 – najwyższa dywidenda w historii Grupy

2018 – po raz pierwszy w historii dodatnia pozycja gotówkowa
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Zwiększamy przepływy pieniężne

Rozwój marek i innowacyjnych produktów przekłada się bezpośrednio na 

zyski i przepływy pieniężne.

Dane skonsolidowane w mln zł 

* Dane zannualizowane za rok obrotowy 2017/2018

Dywidenda / zadłużenie

Rentowność

56,8

34,8

51,8 54,1

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 *

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Rosnące przychody netto ze sprzedaży



Zapewniamy stabilny zwrot
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zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (mln zł)

dywidenda na akcję (zł)

Przez ponad 10 lat od 

debiutu giełdowego AMBRA 

wypracowała prawie 200 mln 

zł zysków i wypłaciła ponad 

90 mln zł dywidend (ponad 

1/4 obecnej kapitalizacji).

AMBRA jest spółką 

o jednej z wyższych stóp 

dywidendy na GPW – 5,29%.

Strategia Grupy AMBRA zakłada dalszy wzrost wypłacanej dywidendy.



Zapewniamy stabilny zwrot
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Stopa zwrotu z inwestycji w akcje AMBRA wzrosła o ponad 200% w ciągu 

ostatnich 10 lat – więcej niż indeks branżowy WIG_SPOZYW oraz WIG.



Zapraszamy do kontaktu

www.ambra.com.pl

https://twitter.com/ambra_sa

ir@ambra.com.pl

k.koszarna@ambra.com.pl

http://www.ambra.com.pl/
https://twitter.com/ambra_sa
mailto:ir@ambra.com.pl
mailto:k.koszarna@ambra.com.pl


Niniejsza prezentacja poświęcona Spółce AMBRA S.A. („Prezentacja") została przygotowana przez AMBRA S.A. 
(„Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej kopia nie może być powielana, rozpowszechniana, ani 
przekazywana bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. 
Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja może nie przedstawiać pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki, jej pozycji i perspektyw. 
Niniejsza Prezentacja, związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. 
Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako zapewnienia i prognozy Spółki, co do spodziewanych 
przyszłych wyników Spółki czy spółek jej grupy kapitałowej. Spółka przekazuje istotne fragmenty jej strategii oraz 
poszczególne aspekty jej działalności zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu.

Ani Spółka, ani jej Akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele tych osób nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto 
żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej 
udziałowców, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty 
kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów 
wartościowych, bądź instrumentów., finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. 
Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery 
wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, 
zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, 
zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.


