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     List Prezesa Zarządu 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze! 
 
 
 W imieniu Zarządu Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA oddajemy w Państwa 

ręce raport z rocznej działalności GPF CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

 

 Rok 2012 był rokiem ważnych decyzji a co za tym idzie zmian dotyczących profilu 

prowadzonej działalności przez GPF CAUSA S.A. Emitent skupił swoją działalność w 

obszarze świadczenia usług doradczym oraz inwestycyjnych.  

Oferta usług doradczych skierowana była dla klientów korporacyjnych, jak i osób 

prawnych prowadzących działalność gospodarczą z zakresu doradztwa strategicznego oraz 

pozyskania kapitału zarówno o charakterze udziałowym (inwestycje w akcje lub udziału 

spółek kapitałowych)  oraz o charakterze dłużnym (obligacje).  

W ramach prowadzenia powyższej działalności Spółka przeprowadziła w 2012 r. dla nowo 

pozyskanych klientów emisje obligacji oraz akcji. 

Działalność inwestycyjna Emitenta w 2012 r. polegająca na pozyskiwaniu 

instrumentów finansowych (akcji) koncentrowała się na powiększaniu portfela spółek 

planujących debiut na rynku NewConnect. Emitent ponadto ofertuje merytoryczne wsparcie 

w poszczególnych etapach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem procesu 

prowadzącego do upublicznienia akcji swoich klientów w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect. Uwagę Emitenta skupiała się na wyselekcjonowane podmioty działające 

w różnych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem spółek, które docelowo mają 

zadebiutować na NewConnect. W 2012 r. staliśmy się udziałowcem kolejnej spółki, która 

dzięki naszym działaniom będzie debiutować na rynku NewConnect, w związku z 

powyższym spółka w swoim portfelu posiada akcje trzech spółek planujących debiut na rynku 

NewConnect. Warto podkreślić iż w okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka 

inwestowała w podmioty notowane na GPW i NewConnect. 

 



 
 

Oba obszary, w których Spółka prowadzi działalność, są względem siebie  

komplementarnie a tym samym istnieje duża szansa na wymierne efekty finansowe w 

przyszłości.  

 Mimo trwającej jeszcze w roku 2012 dekoniunktury, zauważalne było ponadto 

zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania główne przez dłużne instrumenty 

finansowe, co Emitent wykorzystał poprzez przeprowadzenie emisji Obligacji dla swojego 

klienta.  

 Zdajemy sobie sprawę, iż rok 2012 był rokiem przełomowym dla GPF CAUSA S.A. 

związanym ze zmianami, potrzebą dostosowania się do nowej rzeczywistości jak i poradzenia 

sobie z trudnościami, które towarzyszą każdej większej zmianie przedmiotu działalności w 

Spółce. Cieszymy się iż niejednokrotnie wyrażali Państwo swoje zdanie, byli Państwo gotowi 

na podjęcie rozmów z Zarządem Spółki. W kolejnych latach zrobimy wszystko aby 

konsekwentnie realizować strategie wzrostu Firmy, osiągania progresji zysku i nie zawieść 

danego nam zaufania. 

 Korzystając z okazji chciałbym podziękować naszym Akcjonariuszom oraz Członkom 

Rady Nadzorczej GPF CAUSA S.A. za wsparcie jakie od Nich cały czas otrzymujemy. 

 Także w tym miejscu chciałbym podziękować naszym Klientom za zaufanie i owocną 

współpracę, oraz Pracownikom i Współpracownikom, bez których osiągniecie sukcesu Firmy 

było by niemożliwe. 

 
 
 

Z poważaniem  
  

       Piotr Szalbierz- Prezes Zarządu 

       Janusz Piejko- Wiceprezes Zarządu 


