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Warszawa, 15 luty 2012 roku 

 

Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz 

Pracownicy, 

 

W imieniu Zarządu NWAI Dom Maklerski SA przedstawiam Państwu 

sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011, który był okresem rozwoju 

oferty produktowej, bazy kapitałowej oraz stabilizacji pozycji rynkowej.  

Miniony rok, to przede wszystkim okres dwóch prędkości, w jakich poruszały 

się rynki finansowe. Jego pierwsza połowa, dzięki wysokiej koniunkturze na 

rynkach akcji, upłynęła w zdecydowanej mierze pod kątem prowadzonych 

przez firmy inwestycyjne ofert pierwotnych, a jej głównymi beneficjentami 

byli akcjonariusze spółek publicznych, oraz podmioty wyspecjalizowane w 

usługach i produktach tej części rynku. Druga połowa roku, ze względu na 

narastającą niepewność, problemy z finansowaniem zadłużonych 

gospodarek, czy w końcu masowe redukcje ratingów kredytowych państw i 

korporacji, zburzyła oczekiwania i odcisnęła swoje piętno na wszystkich bez 

wyjątku uczestnikach rynków kapitałowych. 

Z punktu widzenia NWAI Dom Maklerski SA warto odnotować, iż obie 

przytoczone odsłony roku wiązały się z widocznym rozwojem Spółki, 

wyrażonym licznymi sukcesami, które zostały opisane w  dalszej części.  

Rok 2011 rozpoczęliśmy od oferty akcji własnych NWAI Dom Maklerski SA, 

dzięki której baza kapitałowa w dyspozycji Spółki została niemalże 

podwojona. W konsekwencji tej oferty Spółka pozyskała nowych 

akcjonariuszy oraz wprowadziła akcje do obrotu w ASO New Connect. Warto 

zaznaczyć, iż oferta akcji NWAI Dom Maklerski SA była jedną z trzech 

przeprowadzonych przez NWAI Dom Maklerski SA ofert emisji/sprzedaży 

akcji w całym 2011r., notując 200% wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego.  
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Działalnością, która zdominowała aktywność Spółki na przestrzeni całego 

roku była kontynuacja organizacji ofert emisji obligacji korporacyjnych. NWAI 

Dom Maklerski SA zrealizował 32 oferty emisji obligacji korporacyjnych, 

pełniąc rolę organizatora emisji oraz uczestnicząc w wielu etapach 

prowadzonych ofert (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, 

wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst). Łączna wartość 

zrealizowanych ofert emisji obligacji wyniosła blisko 250 mln złotych, co 

stanowi 50% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Należy również 

zauważyć, iż Spółka zrealizowała założenia dotyczące wzrostu skali 

pojedynczych transakcji, z których największa opiewała na 60 mln zł.  

Obrazu aktywności NWAI Dom Maklerski SA dopełnia rozszerzenie zakresu 

usług i produktów o działalność Departamentu Inwestycji Kapitałowych, 

inwestującego aktywa własne Spółki oraz realizującego usługi animacji akcji i 

obligacji oraz subemisji usługowych, inwestycyjnych, jak również usług 

dodatkowych związanych z tymi czynnościami. I choć działalność ta została 

uruchomiona w końcu października 2011 roku, po otrzymaniu zezwolenia 

Komisji Nadzoru Finansowego, jestem przekonany, iż w kolejnych latach jej 

wyniki będą znacząco wpływać na całokształt działalności NWAI Dom 

Maklerski SA. 

Ostatnim obszarem działalności Emitenta były usługi doradztwa, w ramach 

których należy wyodrębnić usługi doradztwa inwestycyjnego, strategicznego, 

zarządzania ryzykami finansowymi oraz usługi Autoryzowanego Doradcy. 

Osiągnięcie dodatniego wyniku działalności również przez ten segment 

działalności jest z pewnością powodem do zadowolenia.  

Działania operacyjne NWAI Dom Maklerski SA, były w 2011 roku uzupełnione 

działalnością spółek zależnych, których efekty są widoczne w 

sprawozdaniach finansowych Spółki. 

Wypracowane w 2011 roku wyniki finansowe, dalszy rozwój bazy 

kapitałowej, powiększenie możliwości kadrowych, a także rosnąca 

wiarygodność Spółki oraz realizacja przyjętej strategii rozwoju leżą u 

podstaw decyzji o rozpoczęciu przygotowań NWAI Dom Maklerski SA do 

kolejnego rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności maklerskiej, w 
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konsekwencji której Spółka ma szanse w jeszcze większym stopniu 

zdywersyfikować prowadzoną działalność i źródła przychodów. Liczę na to, iż 

efekty tych założeń będą widoczne w sprawozdaniach finansowych za 2012 

rok.  

W tym miejscu chciałbym podziękować Akcjonariuszom, Członkom Rady 

Nadzorczej, Zarządu i Pracownikom NWAI Dom Maklerski SA za okazane 

zaufanie i wkład w rozwój Spółki. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą 

dalszy rozwój działalności prowadzonej przez NWAI Dom Maklerski SA, 

potwierdzony nie tylko rosnącą liczbą oferowanych produktów i usług, ale 

także rosnącym gronem Klientów Spółki, i dalszym zwiększeniem 

zyskowności Spółki i jej zdolności do generowania wartości. 

 

Z poważaniem 

Mateusz Walczak 

Prezes Zarządu 

 


