
 

 
 
 

Warszawa, 22 grudnia 2021 r. 
 

 
Szanowni Państwo,  
  
chciałbym poinformować o podjętej przeze mnie decyzji, jaką jest ustąpienie z funkcji Prezesa 

Zarządu Grupy Eurocash z dniem 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie nie odchodzę z Grupy, która – jak to 
często podkreślam – jest częścią mojego życia i mojej rodziny. Najpierw jako Członek Zarządu, a 
następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej nadal będę wspierał w codziennej pracy Zarząd i nowego 
Prezesa oraz wspólnie z nimi kształtował kierunki rozwoju Eurocash. Będę też ze zdwojoną siłą czuwał 
nad realizacją naszej misji, którą było, jest i zawsze będzie rozwój polskiego handlu niezależnego i 
wspieranie Państwa w codziennym prowadzeniu biznesu. 
 

Sukcesja to ważny i trudny moment – ale też kluczowy i naturalny krok dla rozwoju każdej organizacji. 
Wierzę, że taka zmiana pokoleniowa ma ogromny potencjał w dalszym rozwoju naszej firmy i 
współpracy z Państwem. Grupa Eurocash i handel niezależny mają przed sobą jeszcze wiele lat pełnych 
sukcesów! 

 
Nowym Prezesem Zarządu Grupy Eurocash został Paweł Surówka, którego osobiście wybrałem na 

swojego następcę. Szukałem osoby, która będzie potrafiła godnie realizować naszą misję. Paweł 
Surówka jest właśnie taką osobą. Jako doradca zarządu był z nami już od maja tego roku. W tym czasie 
poznał naszą firmę, nasze wartości i metody działania. Jestem przekonany, że pod jego kierownictwem 
Grupa Eurocash będzie mogła dalej dynamicznie się rozwijać – a wraz z nią handel niezależny i nasza 
współpraca.  

 
Nasza strategia, którą przyjęliśmy kilka lat temu, pozostaje w mocy. Jednocześnie podkreślam, że 

zmiana na stanowisku Prezesa w żaden sposób nie wpłynie na warunki współpracy z Państwem – 
naszymi Klientami, na filary naszej działalności, ani na usługi i produkty, które dostarczamy 
współpracującym z nami Przedsiębiorcom. 

 
Dziękuję Państwu serdecznie za wszystkie lata współpracy i wspólne działania na rzecz rozwoju 

polskiego handlu niezależnego. Grupa Eurocash powstała dla Państwa – to Państwo ją tworzą i dają 
nam Państwo siłę do rozwoju. Przez ostatnie 27 lat miałem okazję poznać wielu z Państwa osobiście i 
dziś znów chciałbym wyrazić swoje uznanie dla Państwa pracy. Życzę Państwu, żeby firmy, które 
Państwo prowadzą, nadal prężnie się rozwijały wraz z Grupą Eurocash. Będę nad tym czuwał z fotela 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 
 

Luis Amaral 
Prezes Zarządu Grupy Eurocash 

 
 


