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Warszawa, 16 czerwca 2014 roku 
 

EQUITIER S.A. 

raport miesięczny za maj 2013 roku 
 

1. Podstawowe dane o Spółce 

 
Firma Spółki EQUITIER Spółka Akcyjna 
Adres Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa 
E-mail biuro@equitier.pl 
Przedmiot działalności wg PKD Działalność holdingów finansowych 
Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 3.094.500,00 zł i dzieli się na 

3.094.500 akcji, w tym: 

− 158.000 akcji serii A *; 

− 42.000 akcji serii B; 

− 40.000 akcji serii C; 

− 54.500 akcji serii D; 

− 2.800.000 akcji serii E 

o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 

*Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w 
ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na 
walnym zgromadzeniu 

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000398679 

REGON 142980853 
NIP 527-266-68-91 

Zarząd Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza 
− Dariusz Graff 

− Sławomir Korneli 

− Robert Sieńkowski 

− Andrzej Woźniakowski 

− Tomasz Łukaszewicz 

 
2. 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 

 
Według raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) „Usługi biznesowe dla sektora 
finansowego. Success story of Poland” polski sektor usług finansowych zajmuje pozycję lidera w 
regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Dynamiczny rozwój rynku, dostęp do wysoko 
wykwalifikowanych kadr oraz przechodzenie w stronę coraz bardziej zaawansowanych usług to dla 
Polski szansa na dołączenie do grona głównych światowych centrów dedykowanych usługom dla 
branży finansowej. 
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Jak wynika z ww. raportu, polski sektor BIFS (bankowość, ubezpieczenia i usługi finansowe, ang. 
banking, insurance, financial services) jest jednym z wiodących tego typu rynków w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Ponadto, jak wskazują prognozy, pod względem wielkości wzrostów Polska 
powinna utrzymać w najbliższym czasie pozycję jednego z europejskich liderów usług 
informatycznych i outsourcingowych świadczonych na rzecz przedstawicieli tej branży. 
 
EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy 
kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. 
 
Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz 
przedsiębiorców. 
 
Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w 
których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór 
partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A. 
 
Swój dynamiczny wzrost wartości EQUITIER S.A. zamierza osiągnąć poprzez systematyczny 
operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemyślane, celowe akwizycje. 
Ważnym elementem jest również tworzenie kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług 
finansowych, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek 
odbiorców ich świadczeń. 
 
EQUITIER S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym spółki EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o., która 
tworzy ogólnopolską sieć partnerów świadczących usługi doradztwa finansowego dla klientów 
indywidualnych. 
 
EQUITIER S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym spółki EQUITIER CAPITAL PARTNERS Sp. z o. o., 
która jest właścicielem akcji w następujących spółkach zajmujących się pośrednictwem finansowym: 
1. NEVIUS S.A. z siedzibą w Warszawie - 55% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, 
2. ATTENTIA S.A. z siedzibą w Krakowie - 65% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, 
3. FINANCIUM S.A. z siedzibą w Warszawie - 70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
Ww. spółki zajmują się doradztwem finansowym, prezentują inwestorom indywidualnym rozwiązania 
finansowe, a zainteresowanym umożliwiają wzięcie udziału w ofertach prywatnych i publicznych 
instrumentów rynku kapitałowego. 
 

Jednostkowe przychody ze sprzedaży ( w zł) 

za okres 

od 1 do 31.05.2014 roku 

za okres 

od 1.01. do 31.05.2014 

roku 

za okres 

od 1 do 31.05.2013 roku 

za okres 

od 1.01. do 31.05.2013 

roku 

383.800,00 zł 443.800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 
W maju 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 383.800,00 zł, osiągając 
dynamikę w stosunku do kwietnia 2014 roku w wysokości ponad 750%. 
 
W maju 2014 roku inwestorzy zidentyfikowani przez Grupę Kapitałową EQUITIER objęli obligacje 
korporacyjne o łącznej wartości nominalnej ponad 3.800.000,00 zł. 
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3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 

bieżącego w maju 2013 roku 

 
data numer temat przedmiot 

15 maja 2014 roku raport bieżący EBI 
nr 28/2014 

Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

zwołanie Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, które odbędzie się 30 
czerwca 2014 roku 

15 maja 2014 roku raport bieżący EBI 
nr 30/2014 

Zmiany w Radzie Nadzorczej odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana 
Pawła Lewandowicza i powołanie Pana 
Andrzeja Woźniakowskiego 

16 maja 2014 roku raport okresowy EBI 
nr 31/2014 

Raport jednostkowy za I 
kwartał 2014 roku 

jednostkowe sprawozdania finansowe za I 
kwartał 2014 roku wraz z komentarzem 
Zarządu 

16 maja 2014 roku raport okresowy EBI 
nr 32/2014 

Raport skonsolidowany za I 
kwartał 2014 roku 

skonsolidowane sprawozdania finansowe 
za I kwartał 2014 roku wraz z 
komentarzem Zarzą 

23 maja 2014 roku raport bieżący EBI 
nr 33/2014 

Zawarcie umowy z 
Autoryzowanym Doradcą 

powierzenie Domowi Maklerskiemu DF 
CAPITAL Sp. z o. o. pełnienia roli 
Autoryzowanego Doradcy w procesie 
wprowadzenia akcji serii E EQUITIER S.A. 
do obrotu na rynku NewConnect 

 
4. Informacje na temat realizacji celów emisji w maju 2014 roku 

 
W maju 2014 roku EQUITIER S.A. nie dokonywał emisji papierów wartościowych, ani nie realizował 
celów dokonanych wcześniej emisji. 
 

5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu 2014 roku 

 
data wydarzenie 

13 czerwca 2014 roku publikacja rocznych sprawozdań finansowych za 2013 rok 

16 czerwca 2014 roku publikacja raportu miesięcznego za maj 2013 roku 

30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

 


