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Dase Financial Group S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorze 
usług  finansowych.  Na  mocy  umów z  BRE  Bank  S.A.  prowadzi  placówki  partnerskie 
MultiBanku.  Oprócz  tego  Spółka  działa  w  sektorze  Private  Equity/Venture  Capital 
wspierając  rozwój  małych  i  średnich  firm  z  branży  finansowej  oraz  IT,  poprzez 
dokonywanie inwestycji kapitałowych w poszczególne projekty inwestycyjne.

Poniżej przedstawiamy raport miesięczny za miesiąc luty 2014 roku.

1.  Informacje  na  temat  wystąpienia  tendencji  i  zdarzeń  w  otoczeniu  rynkowym 
Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych.

W ocenie Spółki, w okresie objętym raportem nie wystąpiły żadne poważne negatywne 
zdarzenia i tendencje, mogące mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych.  Spółka  generuje  stabilne  wyniki  finansowe  z  podstawowej  działalności 
związanej  z  prowadzeniem  placówek  partnerskich  MultiBanku  oraz  aktywnie  rozwija 
projekty inwestycyjne.

Dodatkowo  informujemy,  iż  spółka  zależna  Arete  Media  Group  S.A.  w  raportowanym 
okresie cofnęła wniosek o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect.  Do  dnia  sporządzenia  niniejszego  raportu  Dase  Financial  Group  S.A. 
sprzedała wszystkie posiadane akcje Arete Media Group S.A. realizując niewielką stratę w 
wysokości 15 500 zł.

2.  Zestawienie  wszystkich  informacji  opublikowanych  przez  emitenta  w  trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Spółka w lutym 2014 roku opublikowała następujące raporty bieżące w systemie EBI:
• nr  3/2014  z  dnia  06-02-2014  -  Spółka  zależna  -  podwyższenie  kapitału 

zakładowego,
• nr 4/2014 z dnia 11-02-2014 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV 

kwartał 2013 r.,
• nr 5/2014 z dnia 12-02-2014 - Cofnięcie wniosku spółki zależnej o wprowadzenie 

akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
• nr 6/2014 z dnia 14-02-2014 - DASE Financial Group S.A. - Raport miesięczny za 

styczeń 2014,
• nr 7/2014 z dnia 14-02-2014 - Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,  
miała miejsce w okresie objętym raportem.

W  raportowanym  okresie  Spółka  skupiła  się  na  bieżącym  zarządzaniu  istniejącymi 
projektami  inwestycyjnymi,  realizując  tym  samym  podstawowe  cele  emisyjne 
zaprezentowane w Dokumencie Informacyjnym.
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4.  Kalendarz  inwestora,  obejmujący  wydarzenia  mające  mieć  miejsce  w 
nadchodzącym  miesiącu,  które  dotyczą  Spółki  i  są  istotne  z  punktu  widzenia 
interesów  inwestorów,  w  szczególności  daty  publikacji  raportów  okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń,  otwarcia  subskrypcji,  spotkań z  inwestorami 
lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

14.03.2014 – Publikacja raportu miesięcznego za luty 2014 r.

Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu
Sebastian Owczarski Ewa Sala
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