Warszawa, 16 marca 2017 r.
Drodzy Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny IPO
Doradztwo Kapitałowe S.A. za 2016 r. obrazujący sytuację finansową oraz najważniejsze dla działalności Spółki
wydarzenia i dokonania z tego okresu.
W roku 2016 skala działalności Spółki 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 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 Spółki w 2016 roku utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Wynik
netto za 2016 był jednak gorszy w stosunku do 2015 roku, co było związane ze spadkiem przychodów z usług
doradczych przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu oraz negatywną wyceną posiadanego
portfela inwestycyjnego.
Warto podkreślić, iż w kwietniu 2016 r. w Spółce wystąpiły istotne zmiany właścicielskie związane z
przeniesieniem należących dotychczas do akcjonariusza większościowego INC S.A. akcji stanowiących 46,6%
udziału w Spółce na rzecz trzech członków Zarządu. Zmiany właścicielskie umożliwiły dalszą realizację strategii
rozwoju, w tym zawiązanie spółki zależnej IPO 3D S.A. realizującej działalność inwestycyjną w branży nowych
technologii.
IPO Doradztwo Kapitałowe zamierza kontynuować intensywne działania mające na celu poszerzanie grona
Klientów Spółki 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 Akcjonariuszom, Pracownikom, Radzie Nadzorczej oraz Partnerom
Spółki 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 Spółki oraz wzrost jej wartości na giełdzie.
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