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Szanowni Klienci, Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz 

Pracownicy, 

W imieniu Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A. przedstawiam Państwu 

sprawozdanie z działalności NWAI Dom Maklerski S.A. („NWAI DM”) za 2018 

rok, który z perspektywy polskiego rynku kapitałowego był bez wątpienia 

przełomowy. Bezprecedensowa „afera GetBack” oraz jej wszystkie implikacje 

zmieniły nie tylko topografię rynku ale również trwale wpłynęły na modele 

biznesowe podmiotów w tym rynku uczestniczących.  

Otoczenie biznesowe dla działalności NWAI DM można z pewnością podzielić 

na okres sprzed „afery GetBack” i po tej aferze. O ile pierwszy kwartał 2018 

roku zapowiadał się dobrze dla działalności podmiotów rynku kapitałowego 

(skala kapitału inwestycyjnego, mnogość prowadzonych projektów, rozpędzona 

gospodarka, itd.), o tyle daleko idące reperkusje afery (wstrzymanie emisji 

instrumentów finansowych, spadek zaufania dla instytucji rynku kapitałowego, 

wycofanie się z uczestnictwa w rynkach kapitałowych większości inwestorów 

indywidualnych, rozpoczęta zmiana ustawodawstwa, wysokie kary dla 

podmiotów rynku i osób odpowiedzialnych oraz narastająca niepewność 

otoczenia biznesowego) spowodowały, iż od kwietnia 2018 r. rynki kapitałowe 

w zasadzie zamarły. Skutkiem tego było drastyczne zmniejszenie liczby 

obsługiwanych  przez NWAI DM projektów, a także niepewność co do kształtu 

rynku w kolejnych latach, co niestety miało wpływ na osiągnięte przez NWAI 

DM przychody.  

Niezależnie od powyższego rok 2018, nie przyniósł znaczących zmian w zakresie 

działalności NWAI DM. Spółka kontynuowała działalność, koncentrując się na 

wzmocnieniu pozycji rynkowej w obszarach: 

1. obszar oferowania (obligacji, akcji czy certyfikatów funduszy 

inwestycyjnych),  

2. obszar inwestycji własnych (animacja i inwestowanie na rachunek 

własny), 

3. obszar brokerski (pośrednictwo w transakcjach na rynku wtórnym), 

4. obszar ewidencji (pośrednictwo w kontaktach emitentów z KDPW, 

prowadzenie ewidencji papierów wartościowych), 

5. obszar doradztwa (finanse korporacyjne). 



 

 

Spodziewam się, że utrzymujące się trudne otoczenie rynkowe, kolejne 

ujawniane afery i skandale, a także zapowiadana zmiana przepisów prawa 

regulujących działalność podmiotów rynku kapitałowego będą potęgować 

trudności, przed którymi staje NWAI DM i mogą utrudnić nasz rozwój. Nie 

mniej jednak, niezmiennie mam nadzieję, że pomimo powszechnego 

zniechęcenia oraz niesprzyjających warunków rynkowych NWAI DM obroni lub 

wzmocni swoją pozycję rynkową.  

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim interesariuszom Spółki: 

Klientom, Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu i 

Pracownikom NWAI DM za okazane zaufanie i wkład w rozwój Spółki. Mam 

nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój działalności prowadzonej przez 

NWAI DM. 

 

Z poważaniem 
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