
Warszawa, 19 marca 2018 r. 
 
Drodzy Akcjonariusze, 
 
 
w imieniu Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny IPO 
Doradztwo Kapitałowe S.A. za 2017 r. obrazujący sytuację finansową Spółki oraz najważniejsze dla działalności 
Spółki wydarzenia i dokonania z tego okresu. 

 
Rok 2017 był kolejnym rokiem kontynuowania podstawowej działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., tj. 
świadczenia usług doradczych w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu 
oraz wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne notowane na rynku regulowanym oraz w 
alternatywnych systemach obrotu. Spółka posiada wysokie kwalifikacje w obu tych obszarach, co przekłada się 
na jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów. 
 
W roku 2017 roku udało się kolejny raz zwiększyć skalę działalności Spółki w obszarze świadczenia usług 
doradczych w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, czego efektem jest wzrost osiągniętych 
przychodów ze sprzedaży. W drugim obszarze działalności, tj. doradztwie przy wprowadzaniu papierów 
wartościowych do zorganizowanego obrotu, w 2017 roku nadal odczuwalna była słaba koniunktura rynkowa 
przejawiająca się mniejszą liczbą debiutujących spółek i realizowanych przez Spółkę projektów. Równolegle 
jednak Spółka prowadziła działania w celu pozyskania kontraktów z długim terminem realizacji w ramach 
prowadzonego przez PARP projektu 4Stock, w wyniku czego Spółka została wybrana jako doradca przez osiem 
podmiotów w związku z realizacją przez te podmioty projektu 4Stock. 
 
Ważnym dokonaniem w 2017 roku było pozyskanie inwestora zewnętrznego do Spółki, który w ramach emisji 

prywatnej objął akcje stanowiące ponad 42% kapitału zakładowego Spółki. Uzyskane w ten sposób środki 

finansowe umożliwią realizację strategii Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju. 

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. zamierza w kolejnym roku kontynuować intensywne działania mające na celu 
poszerzanie grona Klientów zarówno w obszarze doradztwa przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do 
obrotu zorganizowanego, jak i doradztwa oraz szkoleń w zakresie obowiązków informacyjnych. Zakładany 
wzrost dynamiki skali działalności Spółki w ww. obszarach, a także zawarte w lutym 2018 roku umowy dotyczące 
współpracy z domem maklerskim przy realizacji dziesięciu projektów 4Stock oraz wybór Spółki jako wykonawcy 
dodatkowych usług doradczych w zakresie ośmiu z tych projektów pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne 
lata.  
 
W imieniu Zarządu chciałbym podziękować Akcjonariuszom, Pracownikom, Radzie Nadzorczej oraz Partnerom 
Spółki za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Mamy nadzieję, iż nasze działania przełożą się na poprawę 
wyników finansowych Grupy oraz wzrost jej wartości na giełdzie. 
 
 
 
 

Z poważaniem, 
Jarosław Ostrowski 

Prezes Zarządu 
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 


