
 

  

 
 

 

Szanowni Państwo,  

oddając w Państwa ręce sprawozdanie Grupy Kapitałowej Votum S.A. za rok 2020 mogę stwierdzić, że pomimo 
niesprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych, wynikających z pandemii, był to rok realizacji 
strategicznych celów na rekordowych poziomach.  
 
Kluczowym zadaniem w zakresie realizacji strategii budowy zdywersyfikowanych źródeł przychodu było 
rozpoczęcie aktywności w nowym segmencie odnawialnych źródeł energii. Pomimo inicjacji działalności w 
okresie obarczonym wieloma nowymi problemami, w szczególności związanymi z przerwaniem łańcuchów 
dostaw, możemy dziś z satysfakcją odnotować, że Votum Energy S.A. wykonuje w ostatnich miesiącach montaże 
mikroistalacji o łącznej mocy przeszło 1 MWp i spodziewamy się wyraźnych wzrostów, tak na skutek 
profesjonalizacji naszej sieci sprzedaży, jak i oczekiwanych programów wsparcia publicznego oraz odmrożenia 
życia społecznego i gospodarczego. Nasze ambicje nie ograniczają się jednak do segmentu prosumenckiego – 
powołana w celu pozyskiwania gruntów i przygotowania projektów oraz komercjalizacji farm fotowoltaicznych 
Votum Green Project S.A. ma w swoich zasobach wydzierżawione grunty o potencjale na budowę farm o łącznej 
mocy przekraczającej 0,5 GWp. 
 
Patrząc w przyszłość nie odcinamy się od naszych korzeni i działalności szczególnie dla nas ważnej – pomocy 
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W ramach działalności Votum Odszkodowania S.A. 
skuteczne zakończyliśmy proces transformacji od usługi masowej - w kierunku skupienia się na pozyskaniu klienta 
kluczowego. Wymiernym efektem tego procesu jest rekordowa liczba zleceń od osób najciężej poszkodowanych 
skutkująca najwyższą w historii pulą roszczeń z tego segmentu rynku. Są to jednocześnie pacjenci Polskiego 
Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A., które pomimo działania w najwyższym rygorze sanitarnym nie 
ograniczyło przyjęć pacjentów i osiągnęło najwyższy wynik finansowy w historii swojej działalności.   
 
Kluczowym segmentem dla wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Votum w najbliższych okresach jest jednak 
niewątpliwie działalność Votum Robin Lawyers S.A. i DSA Investment S.A. w zakresie pomocy kredytobiorcom 
frankowym. W tym segmencie zbudowaliśmy pozycję lidera rynku i pomimo tego, że to w roku 2019 przy okazji 
pierwszego wyroku TSUE potwierdzającego zasadność roszczeń naszych klientów miał miejsce historyczny peak, 
w roku 2020 niemalże wyrównaliśmy wynik sprzedażowy, zawierając przeszło 8 tys. umów.  
 
Rok 2020 zakończyliśmy najwyższym w naszej historii przychodem, który cechuje dywersyfikacja źródeł. Zysk, co 
prawda ustępuje, temu z roku wcześniejszego, niemniej jednak głęboko wierzę, że długoterminowy interes 
akcjonariuszy został zrealizowany poprzez inwestycje w rozwój, a przesunięcie przychodów części segmentów na 
kolejne okresy, powiększy je o odsetki. Pragnę w tym miejscu podziękować kadrze Grupy Kapitałowej Votum, 
która wzorowo zaliczyła egzamin z odporności na zjawiska zaburzające normalny rytm pracy, jakie miały miejsce 
w minionym roku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu wielu innowacji i powszechnemu wykorzystaniu 
modelu pracy zdalnej, nasze Spółki są nie tylko świetną inwestycją, ale również stabilnym pracodawcą 
odpowiadającym na oczekiwania rynku.  
 
Nasze perspektywy buduje systematycznie przyrastająca wartość portfela roszczeń przekraczająca już 2,2 mld zł, 
a także dynamika przyrostu lokowania roszczeń w procesach, których w ubiegłym roku zainicjowaliśmy o ponad 
50% więcej niż w roku poprzedzającym tj., przeszło 12 tys. Sądy krajowe ukształtowały wyraźną, korzystną linię 
orzeczniczą, przekładającą się na 90% zasądzeń na rzecz frankowiczów, zaś wyrok TSUE z dnia 29.04.2021 
potwierdza dotychczasowe orzecznictwo, stwarzając perspektywy dla kolejnych pomyślnych rozstrzygnięć 
przeszło 20 tysięcy frankowiczów, których na dziś reprezentujemy. 
 
        Prezes Zarządu 
        Bartłomiej Krupa 
 


