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AMBRA w skrócie 

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 – lider w sprzedaży wina w Internecie 

2013 – CYDR LUBELSKI lider i twórca nowej kategorii 

2014 – najwyższa dywidenda w historii Grupy AMBRA 

2015 – 10-lecie obecności na polskim rynku kapitałowym 
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Kim jesteśmy? 

Grupa AMBRA jest czołowym producentem, 
importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

Głównym rynkiem naszej działalności jest Polska, gdzie 
jesteśmy zdecydowanym liderem rynku wina. 

Głównym źródłem wzrostu Grupy są silne marki - 
liderzy w głównych kategoriach rynku: CIN&CIN, 
DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR 
LUBELSKI. 

Grupa obecna jest także w Czechach, na Słowacji oraz 
w Rumunii. 
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Strategia Grupy AMBRA 

Wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: 

 pełne wykorzystanie potencjału rozwoju rynku wina 
w Polsce 

 dynamiczne powiększanie przewagi lidera rynku we 
wszystkich istotnych segmentach rynku wina 

 koncentrację na rozwoju portfela znanych i silnych marek - 
CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR 
LUBELSKI 

 rozwijanie pozycji rynkowej w innych wzrostowych 
kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy, drinki, 
wódki premium 

 ciągłe doskonalenie kompetencji, zwiększanie skali 
aktywności rynkowej i realizację synergii we wszystkich 
obszarach działania 

 zwiększanie przepływów pieniężnych z operacji i 
konsekwentną politykę wzrostu wypłacanej 
dywidendy 
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Konsumpcja wina w Europie 

Spożycie wina w litrach per capita w wybranych krajach europejskich 
Źródło: http://www.wineinstitute.org/files/World_Per_Capita_Consumption_by_Country_2012.pdf  5 
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Spożycie wina per capita w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i będzie rosnąć  
w kolejnych latach 

http://www.wineinstitute.org/files/World_Per_Capita_Consumption_by_Country_2011.pdf
http://www.wineinstitute.org/files/World_Per_Capita_Consumption_by_Country_2011.pdf


Rynek spożywczy w Polsce 
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Kategorie rynku spożywczego w Polsce (sprzedaż w mld zł) 
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, sprzedaż wartościowo kwiecień 
2014 - marzec 2015 6 

Napoje alkoholowe stanowią największą kategorię rynku spożywczego w Polsce 



Rynek alkoholi w Polsce 

Piwo 
51,1% 

Likiery 
0,8% 

Brandy 
0,7% 

Drinki 
0,3% 

Gin 
0,2% 

Rum 
0,2% 

Koniak 
0,1% 

Whisky 
4,3% 

Wódka 
34,6% 

Wino 
7,4% 

Udział kategorii w sprzedaży 
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, 
sprzedaż wartościowo kwiecień 2014 – marzec 2015 

Rynek wina to trzecia co do wielkości kategoria rynku  
alkoholi w Polsce 
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Rynek alkoholi w Polsce 

Dynamika wybranych kategorii rynku alkoholi w Polsce 
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen, zmiana sprzedaży wartościowo 2005 – 2015* 
 
* prognoza 

W ciągu 10 lat sprzedaż wina wzrosła silniej niż sprzedaż 
wódki i piwa 
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Rynek wina w Polsce 

Sprzedaż wina w Polsce w mld zł 
*zmiana metodologii liczenia danych przez firmę Nielsen, zmiana zakresu pojedynczego roku 
(2014: styczeń- grudzień, poprzednie lata: grudzień-listopad) 
Źródło: Nielsen, rynek Total Poland w ujęciu wartościowym 
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Sprzedaż wina w Polsce stale rośnie, również w okresach 
dekoniunktury 
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AMBRA – lider rynku 

GRUPA AMBRA 
18,2% 

BOLS/PWW 
8,4% 

BARTEX 
5,6% 

BACARDI-
MARTINI 

6,1% 

DOMAIN 
MENADA 

4,2% VINPOL 
3,9% 

CASTEL FRERES 
2,3% 

PRIVATE LABELS 
10,5% 

Pozostali 
40,8% 

Udział AMBRA w rynku jest ponad dwukrotnie większy  
niż jej największego konkurenta 

Udział dostawcy w sprzedaży 
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, 
udział wartościowy w sprzedaży, kwiecień 2014 – marzec 2015 10 



AMBRA – wiodące marki własne 
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Najważniejsze marki Grupy AMBRA – CIN&CIN, DORATO,  EL SOL, FRESCO, 
PICCOLO, CYDR LUBELSKI i PLISKA – są liderami w swoich kategoriach 
produktowych 



AMBRA – lider w dystrybucji marek  
z całego świata 
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Sprzedaż przez sieć 25 własnych specjalistycznych sklepów i 1500 restauracji 
w całej Polsce 

http://www.kumala.com/home.asp
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AMBRA – lider w świecie e-commerce 

Należący do Grupy AMBRA portal winiarski Winezja.pl to: 
 
 
 
 wiodąca platforma bezpośrednich dostaw wina do klienta 
 najdłuższa lista win 
 zaplecze logistyczne grupy AMBRA  
 doświadczenie w obsłudze najbardziej wymagających klientów 
 interaktywne narzędzia ułatwiające wybór właściwego wina do okazji i potrawy 
 wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów 
 
 



Cydr – potencjał rozwoju 

 Polski rynek cydru dzisiaj nadal jest rynkiem niszowym – w 
2014 r. sprzedaż osiągnęła ponad 8 mln litrów 

 Szacujemy potencjał polskiego rynku cydru w 2015 r.  
na 14 mln litrów 

Nasze badania konsumenckie oraz analizy rotacji wskazują 
na potencjał kategorii na poziomie 2-5% konsumpcji piwa  
w ciągu 5 lat 
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Cydr – potencjał rozwoju 



Cydr – potencjał rozwoju 



Cydr – potencjał rozwoju 



POLSKI CYDR – DUŻY TEMAT W TRENDZIE 

POLSKI CYDR JEST NOWYM DUŻYM MOTOREM ROZWOJU KATEGORII 

 

 

*Źródło: badanie jakościowe SMG/KRC na zlecenia AMBRA SA, n=50 osób 

Polski Cydr oferuje Konsumentowi wartość dodaną posiadając przewagi 
nad dotychczasowymi propozycjami kategorii 
 

większe orzeźwienie: nie jest tak słodki jak piwa smakowe, lżejszy, 
łatwiejszy w piciu, nie zawiera tyle cukru 

bardziej naturalny: pozbawiony sztucznych konserwantów, lepiej 
oddający naturalny smak owocu 

mniej nagazowany lżejszy niż piwo: nie wywołuje uczucia ciężkości, 
wzdęcia, odbijania  

pozbawiony goryczy chmielu (cecha ważna dla kobiet) 

mniej alkoholowy: wolniejszy efekt upicia, możliwość picia niezależnie 
od pory dnia 

 



OTWARCIE RYNKU CYDRU – ustawowy zapis o niższej stawce akcyzowej dla 

niskoalkoholowych napojów fermentacyjnych elementem pobudzającym 

cydr punktem zwrotnym dla branży  

odpowiada na potrzeby konsumentów: innowacyjnego, smacznego i niskoalkoholowego 

napoju 

ma właściwości lecznicze, duże ilości polifenoli i antyoksydantów, źródło cennych witamin i 

minerałów zapobiegających nowotworom i chorobom serca.  

 

POLSKI CYDR – DUŻY TEMAT W TRENDZIE 



KONSUMENT CYDRU – POWIĘKSZENIE RYNKU  

            CYDR REKRUTUJE WSZYSTKICH! 
 

 CYDR ROZSZERZA KATEGORIĘ. REKRUTUJE NOWYCH KONSUMENTÓW. 

 

Z PIWA 

 

 

Z WINA 

 

 

Cydr ma najwyższą akceptację konsumpcji wśród niepijących.   

   

 

Z PIW SMAKOWYCH 

SPOZA ALKOHOLU ! 



Cydr – potencjał rozwoju 



Cydr – potencjał rozwoju 



AMBRA – zyski i dywidendy 

* Dane zannualizowane do 31 marca 2015 r. 23 

Przez 10 lat od debiutu giełdowego AMBRA wypracowała ponad 100 mln zysków 
i wypłaciła ponad 50 mln dywidend swoim akcjonariuszom. 
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AMBRA – założenia na rok 2015/2016 

 Stabilny poziom sprzedaży wina 
 

 Dynamiczny wzrost sprzedaży cydru 
 

 Zahamowanie wzrostu kosztów 
operacyjnych 
 

 Break-even CYDRU LUBELSKIEGO 
 

 Wzrost zysku netto i EBIT 
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Zapraszamy do kontaktu 

www.ambra.com.pl 

ir@ambra.com.pl 

https://twitter.com/ambra_sa 

 

http://www.ambra.com.pl/
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