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2. Informacje podstawowe 
 
Emitent jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospo-
darczych. Emitent posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). Emitent posiada 
również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitało-
wym, w tym funduszy private equity lub venture capital, co znajduje potwierdzenie w projektach zrealizowa-
nych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Dzięki stałej współpracy 
z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje 
kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie 
we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. 
 
 
3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które 

w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta. 

 
 Na koniec marca 2014 roku w dalszym ciągu obserwowany jest spadek liczby debiutów na rynku NewConnect 
w porównaniu z latami 2012 i 2013. W marcu 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowało trzech nowych 
emitentów, co jest wynikiem słabszym w stosunku do roku 2013 (4 debiuty do końca marca 2013 roku) 
i do roku 2012 (5 debiutów do końca marca 2012 roku). Zmniejszanie liczby spółek debiutujących na rynku 
NewConnect wynika najprawdopodobniej z utrzymującej się ciągle niepewności na rynku kapitałowym oraz 
z ogólnej niepewności, co do dalszego rozwoju sytuacji i kierunku zmian koniunktury gospodarczej. Niepew-
ność ta zdaniem Emitenta wpływa wśród klientów Emitenta na ogólną tendencję do powstrzymywania się 
z  podejmowaniem decyzji dotyczących rozpoczynania nowych inwestycji. Na spadek ilości spółek debiutują-
cych na rynku NewConnect pewien wpływ ma zapewne również zaostrzenie wymagań stawianych przez orga-
nizatora rynku wobec potencjalnych nowych emitentów. 
 
Emitent dysponuje jednak portfelem zleceń na wprowadzenie kolejnych spółek na NewConnect oraz systema-
tycznie pozyskuje zlecenia na swoje usługi doradcze. Zlecenia te powinny zagwarantować Emitentowi uzyska-
nie w całym roku 2014 zadowalających wyników finansowych i pozwolić na dalszą konsekwentną realizację 
działań mających na celu budowę i umacnianie jego pozycji konkurencyjnej na rynku NewConnect, a także 
na rynku doradztwa prawno-biznesowego. 
 
Celem dywersyfikacji prowadzonej działalności i wykorzystania posiadanych kompetencji Emitent zintensyfi-
kował również prowadzenie działalności inwestycyjnej. W ocenie Emitenta powinno to w perspektywie śred-
nioterminowej pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe EBC Solicitors S.A. 
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4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego 
w okresie objętym raportem 

 
lp Numer raportu Data publikacji raportu Przedmiot raportu 

1. Raport bieżący 8/2014 14 marca 2014 Raport miesięczny za luty 2014 roku 

2. Raport bieżący 7/2014 3 marca 2014 Strategia rozwoju EBC Solicitors na lata 2014-
2016 

 
 
5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce 

w okresie objętym raportem. 
 
Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 4.12.12. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego 
w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A oraz akcji serii B Emitenta. 
 
W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu marcu 2014 roku, nie miała miejsca realizacja celów emisji. 
 
 
6. Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce 

w okresie objętym raportem. 
 
W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu marcu 2014 roku, Emitent zaprezentował „Strategię rozwoju EBC 
Solicitors S.A. na lata 2014-2016”. Strategia rozwoju opierać się będzie na dotychczasowych jej filarach, tj. do-
radztwie i usługach dla biznesu, jednakże Zarząd planuje intensyfikację działań rozwojowych w zakresie inno-
wacyjnych przedsięwzięć, w szczególności w projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju, pozwalają-
cym na odpowiednie ukształtowanie struktury biznesu, jego finansowania i komercjalizacji. Zgodnie z zatwier-
dzoną Strategią, kluczowymi celami działania Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. w najbliższych latach, 
będą stabilizacja i rozwój działalności doradczej, w tym Autoryzowanego Doradztwa, prowadzonej w ramach 
EBC Solicitors, doskonalenie i rozwój oferty usług świadczonych przez spółki zależne i stowarzyszone EBC 
Solicitors oraz rozwój działalności inwestycyjnej z założeniem długoterminowego budowania wartości Grupy. 
 
Zarząd Emitenta zakłada, iż realizacja przewidzianych działań w Strategii pozwoli na dynamiczny rozwój Gru-
py Kapitałowej EBC Solicitors S.A., znaczące umocnienie pozycji rynkowej oraz zapewnienie wzrostu wartości 
Grupy. 
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7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spo-
tkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 
W maju 2014 roku zostaną opublikowane następujące raporty: 

 raport bieżący - „Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku”, który zostanie opublikowany w dniu 14 maja 
2014 roku; 

 raport okresowy - „Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku”, który zostanie opublikowany w dniu 13 maja 
2014 roku; 

 raport okresowy - „Raport roczny za 2013 rok”, który zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku. 
 
 
 

Adam Osiński 
 
Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 


