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                     W pierwszym kwartale 2011 roku spółka kontynuowała stabilny rozwój swojego 

biznesu. Zgodnie z informacjami przekazanymi już w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 

2010 roku, spółka prowadziła również w pierwszych miesiącach 2011 roku działania 

zmierzające do uzyskania stosownych zezwoleń umożliwiających kontynuację planowanej 

inwestycji, polegającej na budowie budynku biurowego na działce budowlanej należącej do 

spółki. Działania te zostały uwieńczone sukcesem i w kwietniu 2011 r. spółka otrzymała 

warunki zabudowy (o czym informowała w swoim raporcie bieżącym nr 6/2011 z dn. 

15.04.2011 r.), co umożliwiło dalsze prace nad planowanym projektem. 

 

                     W związku z powyższym spółka pod koniec drugiego kwartału 2011 roku 

rozpoczęła działania celem zmniejszenia swojego zaangażowania na rynku dzieł sztuki. 

Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej, w nadchodzącym być może trudnym okresie na rynku, 

spółka powinna skupić się przede wszystkim na zapewnieniu przewidywalnych, stabilnych 

przychodów, które spółka zamierza osiągnąć m.in. dzięki zwiększonemu zaangażowaniu na 

rynku nieruchomości komercyjnych. Stąd zgodnie z przekazywanymi raportami bieżącymi, 

spółka w drugim kwartale kontynuowała realizację swojego projektu inwestycyjnego, 

związanego z budową budynku biurowego, na działce zlokalizowanej w centrum Łodzi 

będącej własnością spółki. Pod koniec 2011 r. spółka otrzymała ostatecznie pozwolenie na 

budowę, co umożliwia realizację planowanej inwestycji. 



                      Jednocześnie w III kwartale 2011 roku spółka podjęła decyzję, że nadal będzie 

prowadziła  galerię sztuki. Jednakże ze względu na obecną sytuację rynkową przy założeniu 

osiągnięcia godziwej stopy zwrotu ze  sprzedaży pojedynczych egzemplarzy,  posiadana 

kolekcja może nie ulec szybkiemu upłynnieniu i może nabrać charakteru inwestycji 

długoterminowej. 

           

                      Również w 2011 r. spółka przeprowadziła z powodzeniem dwie emisje akcji 

serii B i serii C, co pozwoliło spółce na znaczne zmniejszenie zobowiązań długoterminowych 

i jednoczesne zwiększenie zdolności kredytowej, co jest bardzo istotne dla realizacji 

zamierzeń  spółki. W związku z realizacją emisji akcji części D w lutym 2012 r. spółce udało 

się zmniejszyć ponownie zobowiązania długoterminowe, jak również dokonać akwizycji na 

rynku kapitałowym. 

                       Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii D, spółka nabyła pakiet 

kontrolny akcji spółki Rajdy 4 x 4 S.A. z siedziba w Sulejówku, której akcje notowane są w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect, GPW w Warszawie. 

              

                     Należy również zwrócić uwagę, że zysk netto wzrósł z 216.240,46 zł. w 2010 r. 

do 1.181.526,40 zł. za 2011 r. i był związany głównie ze sprzedażą i wzrostem wartości 

papierów wartościowych, posiadanych przez spółkę. Natomiast kapitał własny wzrósł z 

657.564,75 zł. za 2010 r. do 6.827.779,24 zł. za 2011 r. Na dzień 15 maja 2012 r. wskaźnik 

cena/wartość księgowa wynosił 0,86. Spółka ma dobrą płynność finansową i sytuacja taka 

powinna się utrzymać w najbliższych kwartałach. 

 

                    Podstawowe ryzyko związane z działalnością spółki, to przede wszystkim ryzyko 

związane ze zmianą cen stawek czynszu powierzchni biurowo-handlowych na rynku 

nieruchomości w Łodzi, oraz ryzyko związane z konkurencją na rynku dzieł sztuki.  

Kredyt zaciągnięty przez spółkę, w związku z nabyciem nieruchomości w 2010 r. 

obsługiwany jest terminowo. Istnieje ryzyko związane ze zmianą wartości akcji spółki Rajdy 

4 x 4 S.A., które posiada spółka Wealth Bay S.A. (Emitent). 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Prezes Zarządu 

Piotr Wiaderek 


