
Warszawa, 20 marca 2017 r. 
 
Drodzy Akcjonariusze, 
 
 
w imieniu Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu po raz pierwszy 
Raport Roczny Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za 2016 r. obrazujący jej sytuację finansową oraz 
najważniejsze wydarzenia i dokonania z tego okresu. 

 
Grupa Kapitałowa IPO Doradztwo Kapitałowe powstała w 2016 roku w wyniku zawiązania spółki zależnej IPO 3D 
S.A. oraz objęcia udziałów w spółce zależnej IPO Inwestycje Sp. z o.o. w ramach realizacji przyjętej przez Zarząd 
jednostki dominującej strategii rozwoju. Główna działalność operacyjna w 2016 roku prowadzona była poprzez 
jednostkę dominującą, która świadczyła usługi doradcze 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 IPO Inwestycje Sp. z o.o. na przestrzeni 
2016 roku nie prowadziła działalności gospodarczej, natomiast spółka IPO 3D S.A. prowadziła działalność 
inwestycyjną finansując ją emisją obligacji. 
 
W roku 2016 skala działalności jednostki dominującej w obszarze świadczenia usług doradczych w zakresie 
obowiązków informacyjnych spółek publicznych istotnie się zwiększyła. Do grona stałych Klientów dołączyły 
nowe podmiotów, a dodatkowo zrealizowano wiele jednorazowych projektów mającym na celu wdrożenie u 
Klientów nowych unijnych regulacji prawnych. W uznaniu kompetencji i doświadczenia zespołu ekspertów 
Emitenta, Spółka uzyskała nadawany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych prestiżowy status SEG MAR 
Partnera. W drugim obszarze prowadzonej przez jednostkę dominującą działalności, tj. doradztwie przy 
wprowadzaniu papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu, Spółka odnotowała niższe wyniki, co było 
konsekwencją trwającej słabej koniunktury rynkowej przejawiającej się niewielką liczbą debiutujących spółek, a 
co za tym idzie mniejszą liczbą realizowanych przez Spółkę projektów. 
 
Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy Grupy Kapitałowej był w głównej mierze determinowany przez 
jednostkę dominującą, która mimo utrzymania w 2016 roku przychodów na podobnym poziomie jak w roku 
poprzednim odnotowała gorszy wynik netto, co było związane ze spadkiem przychodów z usług doradczych przy 
wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu oraz negatywną wyceną posiadanego portfela 
inwestycyjnego. Dodatkowo na wynik skonsolidowany wpływ miały koszty związane z inauguracją działalności 
przez nowy podmiot IPO 3D S.A. i rozpoczęciem przez niego pierwszego projektu.  
 
Grupa Kapitałowa IPO Doradztwo Kapitałowe zamierza w kolejnym roku kontynuować intensywne działania 
mające na celu poszerzanie grona Klientów jednostki dominującej zarówno w obszarze doradztwa przy 
wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego jak i doradztwa oraz szkoleń w zakresie 
obowiązków informacyjnych. 
 
W imieniu Zarządu chciałbym podziękować za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Wydarzenia ubiegłego 
roku stanowią dla Zarządu impuls do dalszego działania i realizacji obranej strategii. Mamy nadzieję, iż nasze 
działania przełożą się na wzrost osiąganych wyników Grupy oraz wzrost jej wartości na giełdzie. 
 
 
 
 

Z poważaniem, 
Jarosław Ostrowski 

Prezes Zarządu 
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 


