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Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału



Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom
pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia
naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy najbardziej optymalne
rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej
(AFI). 

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje,
obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki
uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy
Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku
niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych. 

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą
partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem
Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży
odnawialnych źródeł energii (OZE). 
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NASZE WARTOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO

OTWARTOŚĆ

PROFESJONALIZM

ROZWÓJ

Dbamy o ochronę interesów naszych Klientów.  Postępujemy ostrożnie, aby 
rzetelnie wywiązywać się ze składanych zobowiązań i oczekiwań.

Analizujemy szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania i inwestowania kapitału, 
a wybieramy te, które spełnią postawione im wysokie oczekiwania.

Czerpiemy wiedzę  z wieloletniego doświadczenia naszego zespołu. 
Korzystamy z najlepszych praktyk na rynkach kapitałowych.

Stale poszukujemy nowych rozwiązań w zakresie produktów inwestycyjnych, 
jak i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wspieramy naszych pracowników 

w rozwoju zawodowym, co przekłada się na systematyczny rozwój naszych usług.



PIOTR TELEON

ZARZĄD PCDM

ADAM NARCZEWSKI, CFA, PRM
Prezes Zarządu

 
 

Manager z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowy m.in. Prezes
Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. W domach maklerskich Grupy

Pekao odpowiedzialny był za wdrożenie projektów MIFID2, Systemu UTP,
systemów transakcyjnych. Był zaangażowany w strukturyzowanie ofert obligacji

dla Klientów Indywidualnych m.in. PKN Orlen, GPW, Ghelamco. Ukończył
podyplomowe studia z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Procesów Rozwojowych

Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Executive MBA na
Wydziale Zarządzania UW.  Makler Papierów Wartościowych z licencją nr 1706. 

Wiceprezes Zarządu
 
 

Doświadczony manager z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem
w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu zespołami i projektami w branży

maklerskiej. W Noble Securities odpowiedzialny za rynki zagraniczne, 
a w X-Trade Brokers DM S.A. zarządzający regionem Europy (Węgry, Niemcy,
Rumunia, Polska). Posiada tytuły: Doradcy Inwestycyjnego (licencja numer
586), Chartered Financial Analyst (CFA), Professional Risk Manager (PRM).

Absolwent Winthrop University w Południowej Karolinie (USA). 

piotr.teleon@pcdm.pl adam.narczewski@pcdm.pl



ANDRZEJ KORYTKOWSKI ANDRZEJ PRZEWOŹNIK
Dyrektor Departamentu  Rynku Pierwotnego

PAWEŁ POŁAWSKI KAMIL SKUTNIK
Dyrektor Departamentu Rynku Niepublicznego Doradca Zarządu Manager ds. Projektów Kapitałowych

KLUCZOWI MANAGEROWIE

Posiada bogate doświadczenie w obszarze
bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w szeregu
polskich i międzynarodowych instytucji

finansowych (m.in. CA IB Investment Bank,
Citibank Handlowy, Bank Pekao) oraz w domach

maklerskich i firmach doradczych (m.in. NWAI
Dom Maklerski, Ipopema Securities, FinCo Group).

Ekspert na rynku kapitałowym z ponad 25-letnią
praktyką, głównie w obszarze oferowania i

wprowadzania papierów wartościowych do obrotu.
W przeszłości m.in. Prezes Zarządu Domu

Maklerskiego BGK i Domu Maklerskiego Capital
Partners. Posiada Certyfikat Autoryzowanego
Doradcy w Alternatywnym  Systemie Obrotu 

nr 110/2012. Makler Papierów Wartościowych 
z licencją nr 533. 

Manager z wieloletnim doświadczeniem 
w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz

rynków kapitałowych. Legitymuje się
Certyfikatem Autoryzowanego Doradcy w

Alternatywnym Systemie Obrotu nr 9/2016,
licencją Maklera Papierów Wartościowych nr

3040 z uprawnieniami do wykonywania
czynności doradztwa inwestycyjnego.

Wysokiej klasy specjalista z wieloletnim
doświadczeniem na rynku kapitałowym (KDPW S.A.). 

Ekspert z zakresu realizacji projektów związanych 
z rozliczeniami i rozrachunkiem papierów
wartościowych w transakcjach krajowych 

i zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie 
w nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz 

w tworzeniu rozwiązań prawnych i informatycznych.
Odpowiedzialny za kompleksową obsługę

poemisyjną Emitentów. 

andrzej.korytkowski@pcdm.pl pawel.polawski@pcdm.pl andrzej.przewoznik@pcdm.pl kamil.skutnik@pcdm.pl



NASI KLIENCI



NASZA OFERTA

EMISJE AKCJI 
 

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną
posiadającą bogate

doświadczenie w zakresie
oferowania akcji spółek i

wprowadzania ich do obrotu –
zarówno na rynku regulowanym

GPW, jak i alternatywnym
(NewConnect).

OBSŁUGA RYNKU 
NIEPUBLICZNEGO

 
Towarzyszymy Inwestorom 

w zakresie obrotu
instrumentami rynku

niepublicznego, m.in.: akcji,
obligacji, certyfikatów

inwestycyjnych. 
 
 

EMISJE OBLIGACJI
 

Jesteśmy profesjonalnym
doradcą i pośrednikiem w

obszarze pozyskiwania przez
przedsiębiorców kapitału
dłużnego w drodze emisji

obligacji oraz obsługi procesów
poemisyjnych.  

Dbamy o najwyższą jakość obsługi Klientów dążąc do budowania długotrwałych, partnerskich relacji. W działaniach cenimy czas naszych
Klientów, rzetelność informacji i elastyczność obsługi.

INWESTOWANIE 
PRYWATNEGO KAPITAŁU

 
Umożliwiamy Inwestorom

nabywanie papierów
wartościowych, m.in.: akcji,

obligacji, certyfikatów
inwestycyjnych oraz jednostek

funduszy inwestycyjnych. 



NASZA
OFERTA
Oferujemy kompleksowe usługi w ramach
pierwotnych, wtórnych (IPO, SPO) ofert
publicznych oraz ofert skierowanych do
ograniczonego grona odbiorców papierów
wartościowych na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych oraz
rynkach NewConnect oraz Catalyst.

Doradztwo przedemisyjne

Sporządzenie dokumentów emisyjnych (Prospekt Emisyjny,

Memorandum Informacyjne, Dokument Ofertowy, Propozycja Nabycia)

Oferowanie papierów wartościowych

Reprezentowanie Emitenta przed KDPW w procesie dematerializacji

papierów wartościowych

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

Wspieranie Emitentów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych 

Sporządzenie dokumentów związanych z wprowadzeniem papierów

wartościowych do obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst (Dokument

Informacyjny, Nota Informacyjna)

Reprezentowanie Emitenta przed GPW w procesie wprowadzenia

papierów wartościowych do obrotu



NASZA
OFERTA

Agent Emisji – usługa przedemisyjna 

Agent Płatniczy – obsługa wypłaty odsetek i należności

Sponsor Emisji - usługa poemisyjna

Rejestr Akcjonariuszy

Usługi operacji na papierach wartościowych m.in dematerializacja akcji,

obligacji i warrantów subskrypcyjnych, obsługa JPP, PNE

Obsługa wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Rejestracja obligacji zamiennych, imiennych i na okaziciela

Rejestracja akcji na rynku publicznym GPW, Catalyst, New Connect, jak

również obsługa papierów na rynku niepublicznym 

Rejestracja zobowiązań Emitentów w KDPW

Transfery na konta maklerskie w kraju i za granicą 

Agent Raportujący i Agent Dokumentacji

Oferujemy kompleksowe usługi związane 
z obsługą poemisyjną Emitentów. 



Niniejszy materiał przygotowany przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ma
charakter wyłącznie informacyjny oraz promocyjny i nie stanowi oferty, ani
rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu
finansowego, produktu czy towaru. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też
nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w
indywidualnej sytuacji inwestora.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

22 201 11 30

analizy@pcdm.pl
agent.emisji@pcdm.pl

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw



