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Unique Recipes to polska spółka z o.o., która

zainicjowała sprzedaż towarów w lipcu 2020,

spodziewa się wkrótce osiągnąć próg rentowności i

wypracowała już satysfakcjonującą wielkość

regularnych przychodów w Polsce i w Irlandii.

Unique Recipes korzysta z bezzwrotnego

finansowania w formie grantu w wys. 1mln zł z

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Niniejsza oferta sprzedaży udziałów jest

realizowana celem wykupu mniejszościowego

inwestora (funduszu VC) oraz celem pozyskania

dodatkowych środków na dalszy rozwój na rynkach

zagranicznych.

Unique Recipes zamierza pozyskać 2,6mln zł w

zamian za 25% w kapitale zakładowym spółki.

Wstęp



Dotrzeć do klienta detalicznego regularnie
kupującego kremy czekoladowe do
smarowania pieczywa, który chciałby
dokonywać bardziej odpowiedzialnych i
prozdrowotnych wyborów zakupowych.

Wejść na co najmniej dwa nowe rynki
zagraniczne co roku, licząc od daty niniejszej
transakcji.

Zbudować udział rynkowy i rozpoznawalność
marki produktu w stopniu pozwalającym na
ponadprzeciętny zwrot dla inwestorów
(strategia wyjścia z inwestycji) w ciągu 3 do
5ciu lat.

Nasze cele



Większość kremów czekoladowych dostępnych na

rynku ma niewielką wartość odżywczą oraz zawiera

do 25% oleju palmowego. Lider rynkowy to Nutella.

W marcu 2016, Europejska Agencja

Bezpieczeństwa Żywności opublikowała opinię nt.

estrów glicydowych obecnych w większości olejów

roślinnych oraz ryzyk dla zdrowia w związku z ich

kancerogennością i toksycznością dla genów. Olej

palmowy zawiera szczególnie wysokie ich stężenie.

Największym powodem do troski jest wysoka

zawartość oleju palmowego w wyrobach

spożywczych skierowanych do dzieci.

Olej palmowy to w 100% tłuszcz, w połowie złożony

z tłuszczy nasyconych. Stanowi on czynnik ryzyka w

niektórych chorobach serca.

Nowe plantacje oleju palmowego przyczyniają się

do redukcji obszarów rdzennych lasów tropikalnych i

torfowisk, oraz mają wpływ na redukcję liczebności

zagrożonych gatunków zwierząt zamieszkujących te

obszary.

Problem



elCrem jest prozdrowotny, naturalny i wybitny w smaku.

Nie zawiera oleju palmowego. Powstał na bazie dwóch

najprawdopodobniej najzdrowszych olejów roślinnych

znanych w przemyśle spożywczym: oleju shea i oleju

rzepakowego.

Pasta z orzecha laskowego której używamy jest

najwyższej dostępnej jakości, a specjalnie przez nas

wyselekcjonowana mieszanina niealkalizowanych

(naturalnych) proszków kakaowych jest bogata w

antyoksydanty. Całkowita zawartość polifenoli jest około

6x większa, a wskaźnik potencjału antyoksydacyjnego

IC₅₀ około 7x lepszy w porównaniu do kremu Nutella.

elCrem zawiera inulinę, naturalny prebiotyk, błonnik

pozyskiwany z cykorii.

Nie używamy sztucznych słodzików, konserwantów,

dodatków koloryzujących, waniliny lub innych

polepszaczy smaku, oraz dodajemy tak niewiele cukru

jak to tylko możliwe.

Opakowanie elCrem nie zawiera elementów

plastikowych.

Rozwiązanie
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Rynek spreadów czekoladowych rośnie i

przewiduje się, że będzie kontynuował trend

wzrostowy o 1% do 4% rocznie. W dużej mierze

oparł się on negatywnym tendencjom w związku z

pandemią Covid-19.

Kraje Europy Zachodniej konsumują najwięcej

czekolady i wyrobów cukierniczych per capita.

Dochód rozporządzalny to najważniejszy czynnik

decydujący o wielkości rynku. Przyzwyczajenia

żywieniowe są na drugim miejscu.

Globalne przyzwyczajenia żywieniowe stopniowo

migrują w stronę modelu europejskiego, z

wiodącym trendem w kierunku zdrowej żywności

pozyskiwanej w sposób odnawialny.

Rynek



MACIEJ 

MORAWSKI
Założyciel, udziałowiec

PIERRE

DETRY
Doradca, udziałowiec

Po wielu latach w bankowości inwestycyjnej (ABN 

AMRO, HSBC – Warszawa, Londyn), założył dwa 

udane startupy, w tym Unique Recipes.

Przeprowadził szereg niezależnych transakcji 

doradztwa corporate finance. 

Ukończył Uniwersytet St Andrews w Szkocji 

(Zarządzanie, Ekonomia, Stosunki 

Międzynarodowe) oraz Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, Polska.

Silne kompetencje w zakresie finansów 

międzynarodowych, przedsiębiorczości i sprzedaży 

b-to-b.

Kluczowi członkowie zespołu

W latach 1988 do 2014 związany z Grupą Nestlé 

jako: Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w Nestlé 

Belgium, Członek Zarządu Nestlé Nordic, Główny 

Księgowy w Nestlé France, General 

Manager/Prezes Nestlé Belgium, Nestlé Italy, 

Nestlé France, Nestlé Nutrition oraz Nestlé Polska

(włączając Kraje Bałtyckie).

MBA - University of Liège, Belgia, gdzie pracował 

do 1985 r jako wykładowca Marketingu. Ukończył 

wiele kursów w dziedzinie Zarządzania, 

Marketingu, Finansów oraz kształtujących 

umiejętności przywódcze na: Henley Business 

School, Cambridge University oraz London 

Business School.



Liczba supermarketów

61
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*Detalista internetowy. Liczba klientów na miesiąc odpowiada w przybliżeniu 10ciu 

standardowym supermarketom

POLSKA

Całkowita wielkość sprzedaży/daty wejść do sieci

elCrem jest obecnie dostępny w 133 największych

sklepach Carrefour oraz Auchan, oraz na frisco.pl.

Dodatkowych 10 wielkopowierzchniowych sklepów

franszyzowych Carrefour dołączy wkrótce.

Bi1 (sieć powiązana z Auchan) wprowadziła

niedawno elCrem do asortymentu, ale nie została

jeszcze zaopatrzona w pełni w towar.

Od września elCrem będzie do kupienia w całej

sieci Kaufland (228 sklepów).

Choć Polska to trudny rynek typu „Value”, nie

idealny do wprowadzania jakościowych wyrobów

czekoladowych, jest jednak dobrym polem dla nas

do testowania strategii sprzedażowych, sposobów

budowania relacji z detalistami oraz narzędzi

marketingowych.
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Całkowita wielkość sprzedaży w sieci 

Dunnes Stores

IRELAND

Irelandia to idealny rynek docelowy, łączący w

sobie wysokie dochody gospodarstw domowych z

perforowanymi przyzwyczajeniami zakupowymi.

Rotacja produktu per sklep (sprzedaż w

statystycznej lokalizacji) była jak dotąd 6x większa

niż w Polsce.

Dunnes Stores na początku wprowadził elCrem do

17tu swoich największych sklepów, a ostatnio

dodał do tego kolejnych 44.

Na bazie sukcesu elCrem w sieci Dunnes Stores,

inny wiodący irlandzki detalista jest obecnie w

procesie wewnętrznych zgód na wprowadzenie

produktu do sprzedaży.

Ewidentny sukces na rynku irlandzkim to dowód na

duży potencjał międzynarodowej skalowalności

produktu.

Co osiągnęliśmy do dziś

0

500

1000

1500

2000

01.21 02.21 03.21 04.21 05.21



WYBRANE RYNKI 

EUROPEJSKIE

Najwięksi importerzy wyrobów 

czekoladowych w Europie (’19)

Niemcy $2,4mld

Francja $2,2mld

Wielka Brytania $2,1mld

Holandia $1,4mld

Belgia $950mln

Polska $833mln

Hiszpania $645mln

Włochy $626mln

Austria $518mln

Szwecja $416mln

Irlandia $414mln

Czechy $400mln

Rumunia $377mln

Dania $304mln

Węgry $294mln

Słowacja $283mln

Szwajcaria $257mln

Portugalia $246mln

Norwegia $181mln

KRAJE KLUCZOWE

KRAJE DRUGORZĘDNE

Zadania na przyszłość Nasze europejskie cele sprzedażowe na lata 2021-2023



ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE I 
INNE KRAJE BLISKIEGO WSCHODU

W ostatnich miesiącach 2019r, w wyniku

intensywnych działań promocyjnych, udzieliliśmy

wyłączności na sprzedaż elCrem w ZEA sieci

Spinneys, która jest najbardziej prestiżowym

detalistą w emiratach Dubai oraz Abu Dhabi.

Choć pierwsze zamówienie zostało przez klienta

wycofane w związku z niepewnością rynkową

spowodowaną wybuchem pandemii Covid-19,

planujemy powrócić do uprzednich ustaleń na

początku roku 2022.

ZEA to najzamożniejszy rynek regionu państw

GCC oraz „brama wjazdowa” na Bliski Wschód.

Zadania na przyszłość

HOTELE

Na początku 2020r, Pan Marcin Sasin, Szef Kuchni

hotelu Sheraton Grand Warsaw, członka Grupy

Marriott International, zwrócił uwagę na elCrem i

zaczął regularnie go stosować w swojej kuchni.

Od tamtego czasu Pan Sasin stał się naszym

ambasadorem na rynku hotelowym w Polsce i za

granicą. Projekt ten został wstrzymany w związku z

dekoniunkturą na rynku hotelowym spowodowaną

przez Covid-19, jednak spodziewamy się, że rynek

ten powróci do trendu wzrostowego w roku 2022.

Jesteśmy w pełni gotowi do sprzedawania hotelom

mini-słoików 45g do podawania w trakcie śniadań

wszystkim gościom razem z dżemami i miodami.



JAKOŚĆ

CENA

Pusta 

przestrzeń 

– nasz cel

grawitacja marki

Wiele spreadów

pozycjonowanych jest 

ponad liderem 

rynkowym, choć nie ma 

ku temu przesłanek 

jakościowych

Wiele produktów 

konkuruje z Nutellą

ceną, idąc na 

kompromisy w 

zakresie jakości

Czynniki determinujące jakość:

• olej palmowy (tak/nie)

• tłuszcze (wartość odżywcza)

• zawartość orzecha laskowego (%)

• Jakość orzecha laskowego

• zastosowany rodzaj kakao

• zawartość kakao (%)

• zawartość cukru (%)

• smak / zapach / tekstura

• design / opakowanie / marketing

• plastik w opakowaniu (tak/nie)

Struktura rynku, której szukamy



Nasze 
czynniki 
sukcesu

Jakość

Ekspansja 
międzynaro-

dowa

Niska baza 
kosztowa

Marketing

Udział 
rynkowy / 

Rozpoznawal
-ność marki

Na czym się skupiamy



Projekcje

PLN 2020 2021 2022 2023 2024 2025
actual prognoza prognoza prognoza prognoza prognoza

Przychody ze sprzedaży (PLN tys): 47 592 2 570 5 590 10 380 17 150
[EUR tys] 10 130 565 1 229 2 281 3 769

POLSKA 47 260 520 680 1100 1150
IRLANDIA 290 680 790 1200 1300
HOTELE (5*/wybrane 4*) 580 1200 2100 3400
 '21 NOWY MAŁY KRAJ 42 220 520 680 1100
 '22 NOWY DUŻY KRAJ 250 780 1400 2100
 '22 NOWY MAŁY KRAJ 160 480 600 1000
 '22 NOWY MAŁY KRAJ 160 480 600 1000
 '23 NOWY DUŻY KRAJ 250 780 1400
 '23 NOWY DUŻY KRAJ 250 780 1400
 '23 NOWY MAŁY KRAJ 160 480 600
 '24 NOWY DUŻY KRAJ 250 780
 '24 NOWY DUŻY KRAJ 250 780
 '24 NOWY MAŁY KRAJ 160 480
 '25 NOWY DUŻY KRAJ 250
 '25 NOWY DUŻY KRAJ 250
 '25 NOWY MAŁY KRAJ 160

Koszty całkowite: 219 626 2 252 4 174 7 128 11 210
[EUR tys] 48 138 495 917 1 567 2 464

Koszty bezpośrednie wytworzenia 28 355 1 542 3 354 6 228 10 290
Koszty pośrednie 191 271 710 820 900 920
Zysk z dział. operacyjnej / EBITDA: -172 -34 318 1 416 3 252 5 940

[EUR tys] -38 -8 70 311 715 1 305



Przekonywująca propozycja 

inwestycyjna:

- szybko rozwijający się, łatwo 

skalowalny biznes,

- bardzo doświadczony zespół z 

bogatym doświadczeniem 

międzynarodowym,

- oszczędna organizacja, 

zorientowana na wzrost i marketing,

- innowacyjny produkt, dobrze 

dostosowany do obecnych trendów 

rynkowych,

- duży, rosnący rynek, każdy kraj 

może być celem,

- 3 do 5x zwrot z inwestycji w 3 do 5

lat.

Podsumowanie



Film dedykowany ofercie sprzedaży udziałów

elCrem: oferta udziałów

https://youtu.be/THjhHM8Ra5M

