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Warszawa, 15 grudnia 2017 roku 

 

 
 

Raport miesięczny za listopad 2017 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 - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

− Robert Sieńkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

− Tomasz Łukaszewicz - Członek Rady Nadzorczej 

 

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 

 

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. 
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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. 

 

Equitier S.A. zamierza osiągnąć wzrost wartości 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. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Equitier S.A. wchodzą: 

− Venturion Capital (Cyprus) Ltd.  z siedzibą w Larnace, Cypr – 100% w kapitale zakładowym, 

− Equitier Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym, 

− Debt One S.A. z siedzibą w Poznaniu – 100% w kapitale zakładowym, 

− Family Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie – 50% w kapitale zakładowym, 

− Credit Park S.A. w organizacji w likwidacji z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 29 lutego 

2016 roku) – 100% w kapitale zakładowym, 

− OTP Global S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% w kapitale zakładowym, 

− OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie - pośrednio przez OTP Global S.A. w 

organizacji - jedyny komandytariusz, 

− Credit Park S.A. z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 31 stycznia 2017 roku) - 100% w 

kapitale zakładowym, 

− Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – bezpośrednio oraz pośrednio przez Credit 

Park S.A. w organizacji – 100% w kapitale zakładowym. 

 

 
Jednostkowe przychody ze sprzedaży ( w zł) 

za okres 

od 1 do 30.11.2017 roku 

Narastająco 

od 1.01. do 30.11.2017 roku 

za okres 

od 1 do 30.11.2016 roku 

Narastająco 

od 1.01. do 30.11.2016 roku 

0,00 167 975,00 21 000,00 1 004 450,00 

 

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 

bieżącego oraz okresowego w listopadzie 2017 roku. 

  
Data numer temat przedmiot 

14 listopada 2017 roku raport kwartalny 

EBI nr 22/2017 

Jednostkowy raport 

kwartalny za III kwartał 

2017 roku 

Publikacja raportu kwartalnego za III 

kwartał 2017 roku 

14 listopada 2017 roku raport bieżący 

EBI nr 23/2017 

Skonsolidowany raport 

kwartalny za III kwartał 

2017 roku 

Informacja nt. publikacji 

skonsolidowanego raportu kwartalnego 

za III kwartał 2017 roku 

15 listopada 2017 roku raport bieżący 

EBI nr 24/2017 

Raport miesięczny za 

październik 2017 

Publikacja raportu miesięcznego za 

październik 2017 roku  

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji w listopadzie 2017 roku 

 

W listopadzie 2017 roku Equitier S.A. nie realizowała celów emisji. 
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5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu  

2017 roku 

 
data Wydarzenie 

15 grudnia 2017 roku raport miesięczny za listopad 2017 roku 

 

 

 

 

Marcin Nastarowicz 

Prezes Zarządu 

Equitier S.A. 


