
Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. 

za okres 01.02.2016 - 29.02.2016 

 

Informacje podstawowe 

 

Grupa EBC Solicitors prowadzi działalność inwe-

stycyjną oraz doradczą. Emitent posiada status Au-

toryzowanego Doradcy dla rynków NewConnect 

i Catalyst. Emitent posiada również znaczące do-

świadczenie w zakresie obsługi podmiotów doko-

nujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym 

funduszy private equity lub venture capital. Inwesty-

cje Grupy prowadzone są za pośrednictwem dwóch 

inkubatorów: EBC Incubator oraz Świętokrzyski 

Inkubator Technologii. Koncentrują się one na pro-

jektach innowacyjnych, wysokotechnologicznych 

i wdrażaniu nowych technologii w przemyśle. 

 

 

 

 

Dane rynkowe 

 

Dane rynkowe: 2016-03-10 

Sektor GPW: Usługi finansowe 

ISIN: PLEBCSL00011 

Liczba akcji: 12 mln 

Kurs: 0,58 zł 

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 11,67 mln zł 

Kapitalizacja: 6,96 mln zł 

Wartość księgowa:  9,01 mln zł 

Free float: 59,41 % 

EV/EBITDA - 

P/E (cena/zysk 12M): 4,0 

P/BV (cena/wart. księgowa): 0,77 

 

 

 

Schemat organizacyjny Grupy EBC Solicitors 

 



Spółki portfelowe Grupy EBC Solicitors

 

 

 

 

 



Najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca 

 

W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu luty 2016 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. poinformował, że będzie 

rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5 gr na jedną akcję, co oznacza, że łączna kwota 

dywidendy za rok obrotowy 2015 wynosić będzie 600 tys. zł. Zarząd EBC Solicitors S.A. poinformował także, 

że zgodnie z wstępnymi, niezaudytowanymi wynikami finansowymi zysk jednostkowy netto EBC Solicitors S.A. 

za rok 2015 wyniósł 967 tys. zł. 

 

Otoczenie rynkowe 

 

W lutym 2016 roku widoczny był wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect. Emitent dysponuje portfelem 

zleceń na obsługę spółek już notowanych i wprowadzenie kolejnych spółek na NewConnect oraz systematycznie 

pozyskuje zlecenia na swoje usługi doradcze. Celem dywersyfikacji prowadzonej działalności i wykorzystania 

posiadanych kompetencji Emitent zintensyfikował również prowadzenie działalności inwestycyjnej.  

 

Zestawienie informacji opublikowanych w trybie raportu bieżącego w minionym miesiącu 

 

lp Numer raportu Data publikacji raportu Przedmiot raportu 

1.  Raport bieżący 2/2016 4 lutego 2016 
Wstępne wyniki jednostkowe za rok 2015 wraz z in-
formacją ws. dywidendy. 

2.  Raport bieżący 3/2016 14 lutego 2016 Raport miesięczny za styczeń 2016 roku 

3.  Raport kwartalny 4/2016 15 lutego 2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku 

 

Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 8.2.6. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w dniu 
14 sierpnia 2015 roku w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii C, praw do akcji 
serii C oraz praw poboru akcji serii C Emitenta. 
 
Kalendarz inwestora na najbliższy miesiąc 
 
W kwietniu 2016 roku zostaną opublikowane następujące raporty: 
 

 raport bieżący - „Raport miesięczny za marzec 2016 roku”, który zostanie opublikowany w dn 14.04.2016 r. 
 
 

 
 

Adam Osiński 
 

Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 
 


