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Wizja 

Wspieramy pasję, kreatywność, odwagę i konsekwencję w działaniu swoim oraz 

naszych Partnerów. Stajemy się coraz bardziej kompetentni każdego dnia. 

 

 

Misja 

AerFinance PLC specjalizuje się w realizacji małych projektów inwestycyjnych o 

umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym, charakteryzującym się rzeczywistą wartością 

dodaną przedsięwzięcia oraz  przewidywalnymi strumieniami pieniężnymi. 

Jednocześnie rozpoznajemy nowe i niszowe obszary i metody działania, będąc 

awangardą nowych trendów biznesowych.  

 

 

 

AerFinance 
dedicated pathfinders 
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Geneza 

AerFinance PLC („Emitent”) zostało założone jako spółka prawa angielskiego w 

formie LTD (Limited)  w 05/2007 jako wehikuł inwestycyjny do realizacji projektów 

w obszarze lotnictwa cywilnego.  W 08/2007 roku spółka została przekształcona w 

spółkę typu PLC (Public Limited Company). Kilka miesięcy później spółka 

zatwierdziła swój pierwszy prospekt emisyjny przed brytyjskim nadzorem 

finansowym (Financial Service Activity) a następnie w 1/2008 roku spółka 

zadebiutowała na niemieckim parkiecie, gdzie pozostawała notowana do 12.2010 

roku. W 3/2011 roku Emitent ponownie uzyskał zatwierdzenie II prospektu 

emisyjnego przed FSA, a po przeprowadzeniu oferty publicznej (04/2011) Emitent 

zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku New 

Connect, gdzie pozostaje notowany do dziś.  

 

W okresie tych lat rozszerzeniu uległ obszar działalności przedsiębiorstwa: z 

wehikułu inwestującego w przedsięwzięcia w branży lotniczej spółka stała się 

centrum grupy kapitałowej działającej w obszarach lotnictwa, IT, e-commerce, 

finansowej, mechaniki przemysłowej, produktów B2C oraz customer-care, OZE.   

Z dzisiejszej perspektywy kluczowe znaczenie miała decyzja o pozyskaniu szeregu 

grantów z funduszy strukturalnych EU, w tym szczególnie uzyskanie dofinansowa-

nia dla spółki zależnej AerFinance Ventures sp. z o.o.  w ramach projektu POIG 3.1 

– co dało podstawy do rozwoju grupy kapitałowej oraz wewnętrznych kompetencji 

Zespołu. 

W trakcie kilkuletniej historii działania spółka nie ustrzegła się od kilku poważnych 

błędów, które spowodowały istotne choć jednorazowe straty. Z drugiej strony 

zespół działający w AerFinance PLC uzyskał ogromne doświadczenie biznesowe, 

które w przyszłości powinno procentować z zyskiem dla wszystkich interesariuszy. 
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Struktura grupy kapitałowej 

Spółka Posiadane udziały 

Sfera Finansów S.A. 49,00% 

Avio 21 Sp. z o.o. 49,00% 

Indata Software S.A. 6,23% 

Seoway Sp. z o.o. 40,00% 

AirRec Sp. z o.o. 39,50% 

TermFloor Sp. z o.o. 49,00% 

Mała Infrastruktura Energetyczna Sp. z o.o. 49,99% 

Positive Technology Sp. z o.o. 25,00% 

Smartwash Sp. z o.o. 49,90% 

HPS Group Sp. z o.o. 48,12% 

- Planthouse Sp. z o.o. 100% HPS Group sp. z o.o. 

- Shopifier Sp. z o.o. 97,50% HPS Group sp. z o.o. 

Zabawkomat Sp. z o.o. 49,99% 

Clean Profit Sp. z o.o. 25,00% 

Spółka Posiadane udziały 

AerFinance Ventures Sp. z o.o. 67,00% 

Avio 21 Sp. z o.o. 46,00% 

TermFloor Sp. z o.o. 46,00% 

Mała Infrastruktura Energetyczna Sp. z o.o. 32,70% 

SmartWash Sp. z o.o. 0,10% 

HPS Group Sp. z o.o. 44,41% 

Alert Finansowy Sp. z o.o. 24,50% 

AerFinancePLC 

AerFinance Ventures Sp. z o.o.  
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Stan obecny 

Plany wobec spółek portfelowych 

Indata Software S.A. Emitent będzie na bieżąco monitorował rozwój grupy    

Indata Software S.A. oraz dostępne opcje wyjścia pod ką-

tem maksymalizacji zwrotu z inwestycji (www.in-data.pl) 

Positive  

Technology Sp. z o.o. 

Emitent będzie na bieżąco monitorował rozwój grupy   

Positive Technology Sp. z o.o. oraz dostępne opcje wyj-

ścia pod kątem maksymalizacji zwrotu z inwestycji.  

(www.positivetechnology.pl) 

 

Sfera Finansów S.A. Na dzień sporządzenia niniejszej strategii Emitent nie pla-

nuje wyjścia z inwestycji w okresie do końca 2015 roku  z 

uwagi na zbyt wczesny etap rozwoju spółki portfelowej. 

Wg stanu na 04.2014 szacowany okres wyjścia to rok 

2016 lub później  (www.sfera-finansow.pl)  

Seoway Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia niniejszej strategii Emitent nie pla-

nuje wyjścia z inwestycji w okresie do końca 2015 roku z 

uwagi na zbyt wczesny etap rozwoju spółki portfelowej.  

Wg stanu na 04.2014 szacowany okres wyjścia to rok 

2016 lub później (www.seoway.pl)  

Zabawkomat Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia niniejszej strategii Emitent nie pla-

nuje wyjścia z inwestycji  w okresie do końca 2015 roku ze 

względu na zbyt wczesny etap rozwoju spółki portfelowej.  

(www.misiomat.pl) 
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Stan obecny 

Avio 21 Sp. z o.o. Spółka posiada aktywa w postaci parku narzędzi lotni-

czych. Spółka obecnie pracuje nad upłynnieniem swoich 

aktywów. Na dzień sporządzenia niniejszej strategii Emi-

tent nie planuje wyjścia z inwestycji  w okresie do końca 

2015 roku ze względu na zbyt wczesny etap rozwoju 

spółki portfelowej. 

AirRec Sp. z o.o. Spółka nie podjęła działalności operacyjnej. Rozważane 

jest rozwiązanie spółki, zwrot zainwestowanego kapitału a 

następnie jego całkowitą ponowną reinwestycje w inny 

projekt. Planowane decyzje nastąpią w I połowie 2014 r. 

HPS Sp. z o.o. Spółka realizuje koncepcję stworzenia holdingu w krajo-

wej branży zielarskiej integrując działania eksportowe 

(www.planthouse.eu) oraz punktów sprzedaży detalicznej 

(Projekt „Rumianek”). W planach planowane jest pozyski-

wanie finansowania dłużnego w celu rozwoju sieci sprze-

daży oraz debiut na rynku NC w perspektywie 2016-17 r.  

Mała Infrastruktura  

Energetyczna Sp. z o.o. 

Spółka nie podjęła działalności operacyjnej z uwagi na 

brak jasnej sytuacji legislacyjnej w zakresie OZE. Planuje 

się bliską w współpracę operacyjną Emitenta na potrzeby 

przyszłych projektów w formule Partnerstwa                  

Publiczno-Prywatnego. 

CleanProfit Sp. z o.o. Spółka realizuje projekt w zakresie automatyki przemysło-

wej. Umowa inwestycyjna oraz umowa spółki przewidują 

umorzenie udziałów posiadanych pośrednio przez Emi-

tenta  za wynagrodzeniem w 2015 roku.  
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Stan obecny 

Plany wobec spółek portfelowych 

TermFloor Sp. z o.o. Spółka realizuje projekt w zakresie innowacyjnych syste-

mów myjni samoobsługowych realizowany z grupą Auto

-Spa S.A. Z przyczyn formalno-prawnych uruchomienie 

operacyjnej działalności spółki przedłużyło się do II 

kwartału 2014 roku.  Na dzień sporządzania niniejszej 

strategii Emitent planuje stopniowe umarzanie posiada-

nych udziałów w spółce portfelowej z wypracowanego 

zysku netto, które należą do  AerFinance Ventures sp. z 

o.o., a następnie reinwestycję tych środków. 

SmartWash Sp. z o.o. Spółka planuje realizować projekt w zakresie innowacyj-

nych systemów myjni samoobsługowych realizowany z 

grupą Auto-Spa S.A.. Spółka nie rozpoczęła działalności 

z przyczyn formalno-prawnych które są wspólne zarów-

no dla spółki Termfloor jak i SmartWash (przedłużające 

się procedury administracyjne związane z konkretnymi 

lokalizacjami myjni). Na dzień sporządzania niniejszej 

wersji dokumentu Emitent planuje stopniowe umarza-

nie posiadanych udziałów w spółce portfelowej z wypra-

cowanego zysku netto, które należą do  AerFinance 

Ventures sp. z o.o., a następnie reinwestycję tych środ-

ków. W przypadku dalszych opóźnień w realizacji pro-

jektu,  Emitent nie wyklucza rozwiązania spółki i ponow-

ną reinwestycję tych środków  w działalność innowacyj-

ną. 
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Posiadane kompetencje 

Projekty typu start-up/early stage: projekcje finansowe, pozyskiwanie 

finansowania, dobór zespołu, analizy strategiczne, uruchomienie działania, start-up 

marketing 

 

Rozwój i ekspansja: fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, negocjacje zadłużenia, 

dezinwestycje, IPO, SPO, etc. 

 

Granty i subwencje: pozyskiwanie finansowania, rozliczanie finansowania  

 

Doradztwo transgraniczne: poszukiwania inwestorów/partnerów zagranicznych, 

ekspansja międzynarodowa, działalność na rynkach zagranicznych, fuzje i przejęcia 

 

 

AerFinance 
dedicated pathfinders 



Strategia AerFinance PLC oraz kierunki rozwoju 2014-2015 

 

Proponowane kierunki rozwoju 

Rozwój spółek portfelowych 

Wzrost wartości portfela inwestycyjnego poprzez działania opisane w dziale „Plan 

wobec spółek portfelowych”, reinwestycja wypracowanych nadwyżek, a także ciągła 

analiza pozyskania innych możliwości rozwoju (granty, dotacje, etc.)   

 

Świadczenie usług doradztwa biznesowego na rzecz 

podmiotów trzecich  

Emitent będzie na bieżąco prowadził prace nad pozyskiwaniem klientów  zarówno 

prywatnych jak i publicznych (analizy, memoranda, biznesplany, doradztwo 

strategiczne, ekspansja zagraniczna, doradztwo zagraniczne).  

 

Realizacja projektów w formule Partnerstwo Publiczno-

Prywatne (PPP)  

Zarząd Emitenta jest przekonany o ogromnym potencjale formuły PPP, w 

szczególności w odniesieniu do mniejszych i średnich jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce. Na rok 2014 przewiduje się szczegółową analizę 

zagadnienia, dobór partnerów wykonawczych oraz stworzenie szczegółowego 

planu działań w tym zakresie. 

 

AerFinance 
dedicated pathfinders 
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Cele mierzalne na dzień 31.12.2015  

Zmiana siedziby Emitenta: przeniesienie siedziby na teren Polski; 

ewentualna zmiana nazwy oraz odświeżenie księgi identyfikacyjnej spółki 

 

Wyjście kapitałowe z dwóch projektów (Positive Technology oraz Indata 

Software S.A.) oraz reinwestycja posiadanych środków. 

 

Realizacja zadań usług biznesowych („Proponowane kierunki rozwoju”) na 

kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN za rok 2015. 

 

Rozpoczęcie projektów inwestycyjnych w ramach formuły PPP 

(„Proponowane kierunki rozwoju”)  - co najmniej 2 realizowane projekty. 

Cele długoterminowe - 2015+ 

Rozwój wewnętrznych kompetencji Emitenta pod kątem uzyskiwania zdolności re-

alizowania coraz większych i  bardziej skomplikowanych projektów inwestycyjnych. 

 

Celem długoterminowym jest stopniowe urealnienie wyceny przedsiębiorstwa po-

przez stałą poprawę wyników operacyjnych. Na moment sporządzenia niniejszej 

Strategii Emitent nie planuje emisji nowych akcji, jednakże Zarząd zastrzega sobie 

dokonanie Emisji w trybie Uchwały Rady Dyrektorów o Emisji dodatkowej puli akcji 

skierowanych do wybranych akcjonariuszy w przypadku próby wrogiego przejęcia. 

   

Stworzenie na koniec  2015 szczegółowego planu debiutu Emitenta na rynku pod-

stawowym GPW.   
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and course of action for 2014-2015 

AerFinance PLC 2014 
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Vision 

We support passion, creativity, courage and consistency in our actions and in the 

actions of our Partners. We are becoming more efficient each and every day. 

 

 

Mission 

AerFinance PLC specialises in the implementation of small investment projects 

with a moderate investment risk, which are characterised by a real added value of 

the enterprise and by predictable cash flows. At the same time we recognise new 

and niche areas and methods of operations that are the vanguard of the latest 

business trends. 

 

 

 

AerFinance 
dedicated pathfinders 
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Origin 

AerFinance PLC (‘Issuer’) was founded as a partnership incorporated under English 

law in the form of an LTD in May 2007 as an investment vehicle for the 

implementation of projects in the field of civil aviation.  In August 2007 the 

partnership was transformed into a PLC (Public Limited Company). A few months 

later the company approved its first prospectus under the supervision of the 

British Financial Service Activity and then in January 2008 the company made its 

debut on the German Stock Exchange, where it remained listed until December 

2010. In March 2011 Issuer once more obtained approval II of the prospectus that 

was issued by the FSA and after conducting the public offer (in April 2011) Issuer 

made its debut on the Warsaw Stock Exchange on the New Connect market, 

where it remains listed till this day.  

 

During these years the area of business activity of the company has changed. 

From being a vehicle investing in activities within the aviation industry, the 

company has become the center of the capital group operating within the areas of 

aviation, IT, e-commerce, finance, industrial mechanics, B2C products and 

customer-care and sources of renewable energy.   

From today's perspective, the most significant decision of a central importance 

was the decision to obtain a number of grants from the EU Structural Funds, in 

particular to obtain financing for the subsidiary AerFinance Ventures sp. z o.o 

within the POIG 3.1 project- which gave the grounds for the development of the 

group and for the development of the internal competences of the team. 

In the several years operating on the market the company has not avoided some 

serious errors which resulted in a significant, however one-time losses. On the 

other hand, the team working for the AerFinance PLC gained tremendous 

business experience, which should pay off in the future and benefit all 

stakeholders. 



AerFinance PLC strategy and course of action for 2014-2015 

 

Structure of the capital group 

Company Shares 

Sfera Finansów S.A. 49,00% 

Avio 21 Sp. z o.o. 49,00% 

Indata Software S.A. 6,23% 

Seoway Sp. z o.o. 40,00% 

AirRec Sp. z o.o. 39,50% 

TermFloor Sp. z o.o. 49,00% 

Mała Infrastruktura Energetyczna Sp. z o.o. 49,99% 

Positive Technology Sp. z o.o. 25,00% 

Smartwash Sp. z o.o. 49,90% 

HPS Group Sp. z o.o. 48,12% 

- Planthouse Sp. z o.o. 100% HPS Group sp. z o.o. 

- Shopifier Sp. z o.o. 97,50% HPS Group sp. z o.o. 

Zabawkomat Sp. z o.o. 49,99% 

Clean Profit Sp. z o.o. 25,00% 

Company Shares 

AerFinance Ventures Sp. z o.o. 67,00% 

Avio 21 Sp. z o.o. 46,00% 

TermFloor Sp. z o.o. 46,00% 

Mała Infrastruktura Energetyczna Sp. z o.o. 32,70% 

SmartWash Sp. z o.o. 0,10% 

HPS Group Sp. z o.o. 44,41% 

Alert Finansowy Sp. z o.o. 24,50% 

AerFinancePLC 

AerFinance Ventures Sp. z o.o.  
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Current status 

Development plan for the portfolio companies 

Indata Software S.A. Issuer will undertake an ongoing monitoring of the deve-

lopment of the Indata Software S.A. group as well as po-

tential exit options to maximise the returns from the 

investment (www.in-data.pl) 

Positive  

Technology Sp. z o.o. 

Issuer will undertake an ongoing monitoring of the deve-

lopment of the Positive Technology Sp. z o.o. as well as 

potential exit options  to maximise the returns from the 

investment.   (www.positivetechnology.pl) 

 

Sfera Finansów S.A. At the time of the preparation of this Strategy Issuer has 

no plans to exit from the investment until the end of 

2015 due to early stages of development of the portfolio 

company. As for April 2014 the estimated period to exit 

the investment would be 2016 or later. (sfera-finansow.pl) 

  

Seoway Sp. z o.o. At the time of the preparation of this Strategy Issuer has 

no plans to exit from the investment until the end of 

2015 due to early stages of development of the portfolio 

company. As for April 2014 the estimated period to exit 

the investment would be 2016 or later. (www.seoway.pl) 

Zabawkomat Sp. z o.o. At the time of the preparation of this Strategy Issuer has 

no plans to exit from the investment until the end of 

2015 due to early stages of development of the portfolio 

company. (www.misiomat.pl) 
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Current status 

Avio 21 Sp. z o.o. The Company has assets in the form of aviation tools park. 

The partnership is currently working on the realisation of 

its assets. At the time of the preparation of this Strategy 

Issuer has no plans to exit from the investment until the 

end of 2015 due to early stages of development of the 

portfolio company. 

AirRec Sp. z o.o. The Company has not commenced its operational activi-

ties yet. Dissolution of the partnership is being considered, 

followed by the return of the capital and its total re-

investment in another project. It is planned that the deci-

sions will be made in mid 2014.  

HPS Sp. z o.o. The Company executes the concepts of creating a holding 

company in the domestic herbal industry by integrating 

export activities (www.planthouse.eu) and retail outlets 

(“Rumianek” project).  It is scheduled in the plan to acquire 

debt financing for the development of the sales network 

and to debut on the NC market in the perspective of 2016-

2017. 

Mała Infrastruktura  

Energetyczna Sp. z o.o. 

The Company has not commenced its operational activi-

ties due to the lack of a clear legislative situation with re-

gard to sources of renewable energy Issuer plans close 

operational cooperation for the need of the future pro-

jects within the Public-Private Partnership formula.  

CleanProfit Sp. z o.o. The Company is carrying out the project in the field of in-

dustrial automation. The investment agreement and the 

partnership’s agreements anticipate the redemption of 

shares held indirectly by Issuer for the remuneration in 

2015. 
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Current status 

Development plan for the portfolio companies 

TermFloor Sp. z o.o. The Company is implementing a project for innovative 

self-maintenance car wash systems carried out with the 

Auto-Spa S.A. group. Due to legal and administrative is-

sues the launch of the company's operational activities 

was delayed and changed for the second quarter of 

2014.  At the time of  the preparation of this document 

Issuer plans gradual redemption of its shares in the 

portfolio company, which belong to AerFinance Ventu-

res sp. z o.o. and plans the reinvestment of these 

funds. 

 

SmartWash Sp. z o.o. The Company plans to implement a project for in-

novative self-maintenance car wash systems carried out 

with the Auto-Spa S.A. group. The company has not 

commenced its activities due to formal and legal rea-

sons that are common for both: Termfloor and Smar-

tWash partnership (lengthy administrative procedures 

related to obtaining specific locations of the car 

washes). At the time of the preparation of this docu-

ment Issuer plans gradual redemption of its shares in 

the portfolio company, which belong to AerFinance 

Ventures sp. z o.o. and plans the reinvestment of these 

funds. In case of further delays in the project imple-

mentation, Issuer does not rule out the dissolution of 

the partnership and reinvestment of these funds in in-

novation activities. 
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Competencies owned 

Start-up/ early stage types of projects: financial projects, fund raising and 

selection of the team, strategic analysis, commissioning activities, start-up 

marketing 

 

The development and expansion: mergers and acquisitions, turnaround, debt 

negotiations, divestments,  IPO, SPO, etc. 

 

Grants and subsidies: fund raising, financial settlement 

 

Cross-border consulting: searching for investors/ foreign partners, international 

expansion, operating on the foreign markets, mergers and acquisitions 

 

 

AerFinance 
dedicated pathfinders 
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Proposed directions for development 

Development of the portfolio companies 

Increase in the value of the investment portfolio through the activities described in 

section „Current status”, reinvestment of earned surplus and through continuous 

analysis of the acquisition of other development opportunities (grants, 

subventions, etc.). 

 

Provision of business advisory services for the third parties 

Issuer will keep working on acquiring customers, both private and public 

providing: analysis, investment memorandums, business plans, strategic 

consulting, international expansion, international consulting.   

 

Implementation of projects within the Public-Private 

Partnership - PPP 

Issuer board is convinced of the huge potential of the PPP formula, in particular 

with regard to small and medium-sized local governments in Poland. For the year 

2014 it is planned to provide a detailed analysis of the issue, to select the 

executive partners and to create detailed action plan in this regard. 

 

 

AerFinance 
dedicated pathfinders 
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Measurable objectives for the day of 
31.12.2015 

Change of registered office of the Eminent: transfer of the headquarters to 

Poland; possible change of name and update of the company’s identification 

books. 

 

Capital exit from two projects (Positive Technology and Indata Software 

S.A.)and reinvestment of available resources.  

 

Sale of the business services for an amount that is not lower than 1 million 

PLN for the year 2015. 

 

Commencement of investment projects under the PPP formula  - at least 2 

projects. 

Long term objectives - 2015+ 

Development of the Issuer internal competences for obtaining capability of per-

forming increasingly larger and more complex investment projects. 

 

One of the long-term goals is to gradually realign the company’s value by conti-

nuous improvement of the operating results. At the time of preparing this stra-

tegy, Issuer has no plans to allot new shares, however, the Management reserves 

the right to allot share under the Resolution of the Council of Directors (to selec-

ted shareholders in case of hostile takeover threat). 

 

Creation (at the end of 2015) of a detailed plan for Issuer of debut on the Warsaw 

Stock Exchange Main floor. 
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