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Drodzy Akcjonariusze,  

 

W imieniu Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu 

Raport Roczny IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za 2014 rok obrazujący sytuację finansową 

oraz najważniejsze dla działalności Spółki wydarzenia i dokonania z tego okresu. 

 

W roku 2014 wyniki finansowe Spółki znacznie się poprawiły względem roku 2013, co jest dla 

nas niewątpliwie powodem do zadowolenia i potwierdzeniem, iż obrany przez nas kierunek 

działań i rozwoju Spółki jest skuteczny oraz przynosi pozytywne rezultaty.   

 

Przychody netto ze sprzedaży Spółki wzrosły w 2014 r. o 22,26% w stosunku do roku 2013, 

co wynika z utrzymania stałej bazy klientów korzystających z usług doradztwa w obszarze 

obowiązków informacyjnych oraz aktywnego zaangażowania Spółki w projekty związane z 

emisją obligacji korporacyjnych. Wynik netto Spółki za 2014 rok ukształtował się na 

poziomie -272,7 tys. zł wobec wyniku -1 406,4 tys. za 2013 rok. Osiągnięta przez Spółkę 

poprawa wyników finansowych jest bardzo znacząca, aczkolwiek dla Zarządu Spółki nie w 

pełni satysfakcjonująca, stąd też pragniemy zaznaczyć, iż Zarząd dołoży wszelkiej staranności 

w celu dalszej istotnej poprawy wyników finansowych Spółki.  

 

W 2014 roku Spółka prowadziła intensywne działania w zakresie doradztwa przy emisji 

obligacji, w szczególności w obszarze małych emisji obligacji (o wartości do 10 mln zł). IPO 

Doradztwo Kapitałowe stało się liderem w zakresie doradztwa przy przeprowadzaniu 

publicznych emisji obligacji na podstawie Memorandum Informacyjnego w związku z art. 7 

ust 9 ustawy o ofercie publicznej [...].  Klienci Spółki w ww. trybie pozyskali w 2014 roku 

łącznie ok. 30 mln zł. 

 

Spółka w 2014 roku kontynuowała świadczenie usług w zakresie obowiązków informacyjnych 

dla Klientów. IPO Doradztwo Kapitałowe współpracowało z wieloma spółkami z rynku 

regulowanego zarówno w ramach stałego doradztwa, jak również przeprowadzania szkoleń 

dla Zarządów i kadry menedżerskiej z zakresu obowiązków informacyjnych. 

 

W 2015 roku wykonując uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 

2014 roku przeprowadziliśmy skutecznie emisję akcji serii G Spółki. W trybie oferty 

publicznej z prawem poboru zaoferowanych i przydzielonych został 3.990.000 akcji serii G, w 

wyniku czego Spółka pozyskała kapitał na dalszy dynamiczny rozwój oraz stała się członkiem 

Grupy Kapitałowej INC.  

 

Wchodzące w życie w lipcu 2016 roku nowe regulacje unijne (rozporządzenie Market Abuse 

Regulation) określające nowy zakres obowiązków informacyjnych nie tylko dla spółek z rynku 



regulowanego, ale również dla spółek z rynku NewConnect już dziś otwierają przed Spółką 

nowe perspektywy dla prowadzonej działalności doradczej w zakresie obowiązków 

informacyjnych. 

 

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować Akcjonariuszom, Pracownikom, Radzie 

Nadzorczej oraz Partnerom Spółki za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Wydarzenia 

ubiegłego roku oraz ich efekty stanowią dla Zarządu impuls do dalszego działania i realizacji 

obranej strategii. Mamy nadzieję, iż nasze działania przełożą się na dalszą poprawę wyników 

Spółki oraz wzrost jej wartości na giełdzie. 

 

  

  

 

Z poważaniem,  

  

Jarosław Ostrowski 

Prezes Zarządu  

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.  

 

 

 


