PROSPER CAPITAL
DOM MAKLERSKI S.A.
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).

O NAS

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).

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

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

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

ROZWÓJ
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.

NASZA HISTORIA
22 maja 2001 r.
Uzyskanie zezwolenia
Spółka uzyskała zezwolenie
Komisji Nadzoru
Finansowego na prowadzenie
działalności maklerskiej

28 sierpnia 2000 r.
Deutsche Asset
Management
Spółka została założona
pod firmą Deutsche Asset
Management w formie
spółki akcyjnej aktem
założycielskim z dnia
28 sierpnia 2000 roku

IIQ 2018 r.
Zmiany w Akcjonariacie

IVQ 2018 r./ IQ 2019 r.
Zmiana polityki sprzedażowej

Zmiany w Akcjonariacie
Domu Maklerskiego. Zbycie
Domu Maklerskiego przez
Capital Partners S.A.

Nastawienie na realizację celów
inwestycyjnych Klientów
Indywidualnych poprzez budowę
sieci Agentów Firm Inwestycyjnych

28 grudnia 2005 r.
Dom Maklerski
Capital Partners
Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie dokonało zmiany
nazwy spółki na Dom Maklerski
Capital Partners S.A. Spółka
specjalizowała się w doradztwie
dla przedsiębiorstw

luty 2021 r.
Udostępnienie dla Klientów
usług online
Umożliwienie zdalnego
zawierania umów oraz
nabywania instrumentów
inwestycyjnych w kanałach online

28 sierpnia 2018 r.
Zmiany nazwy

styczeń 2021 r.
Nowa strategia

Zmiana nazwy spółki na
Prosper Capital Dom
Maklerski S.A. i rebranding
związany ze zmianą
strategii Spółki

Wdrożenie nowej strategii Spółki
w zakresie rozszerzenia oferty
produktowej oraz kanałów online
dla Klienta Indywidualnego oraz
poszerzenia oferty dla Klientów
Instytucjonalnych

ZARZĄD PCDM

PIOTR TELEON
Prezes Zarządu

Manager z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowy m.in. Prezes Zarządu
Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. Odpowiedzialny za wdrożenie projektów
MIFID2, Systemu UTP, systemów transakcyjnych w domach maklerskich Grupy
Pekao S.A. Był zaangażowany w strukturyzowanie ofert obligacji dla Klientów
detalicznych m.in. PKN Orlen, GPW S.A., 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.

ADAM NARCZEWSKI, CFA, PRM
Wiceprezes Zarządu

Doświadczony menedżer z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem
w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu zespołami i projektami w branży
maklerskiej. W Noble Securities odpowiedzialny za rynki zagraniczne, a w XTrade 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).

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

DAVID ODRAKIEWICZ

CEZARY JASIŃSKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

CZYTAJ WIĘCEJ >>

DR HAB. EWA JERZYK
Członek Rady Nadzorczej

PROF. ZW. DR HAB.
MARIAN NOGA

KRZYSZTOF
DOBROWOLSKI

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

NASI PARTNERZY

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

EMISJE AKCJI

EMISJE OBLIGACJI

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).

Jesteśmy profesjonalnym
doradcą i pośrednikiem w
obszarze pozyskiwania przez
przedsiębiorców kapitału
dłużnego w drodze emisji
obligacji oraz obsługi procesów
poemisyjnych.

INWESTOWANIE
PRYWATNEGO KAPITAŁU

OBSŁUGA RYNKU
NIEPUBLICZNEGO

Umożliwiamy Inwestorom
nabywanie papierów
wartościowych, m.in.: akcji,
obligacji, certyfikatów
inwestycyjnych oraz jednostek
funduszy inwestycyjnych.

Towarzyszymy Inwestorom
w zakresie obrotu
instrumentami rynku
niepublicznego, m.in.: akcji,
obligacji, certyfikatów
inwestycyjnych.

Konkurenci PCDM to podmioty świadczące usługi maklerskie na polskim rynku
kapitałowym – domy maklerskie, banki oraz niezależni dystrybutorzy funduszy
inwestycyjnych.
W ostatnich latach obserwowany jest trend integracji działalności maklerskiej w ramach
grup kapitałowych banków (CDM Pekao S.A. oraz Santander Securities S.A. włączone w
struktury banków) – obserwowany spadek liczby domów maklerskich.

OTOCZENIE
RYNKOWE

Wśród 37 domów maklerskich prowadzących działalność w 2019 r. 23 podmioty
osiągnęły zysk, a 14 poniosło stratę. W roku 2020 roku obserwowano ożywienie na rynku
kapitałowym co wpływa pozytywnie na wyniki z działalności maklerskiej.
Środowisko ujemnych, realnych stóp procentowych zachęca Klientów do poszukiwania
alternatywnych możliwości lokowania środków poza lokatami bankowymi.
Rekordowe aktywa funduszy inwestycyjnych na koniec 2020 roku.
Boom na rynku akcji – inwestorzy indywidualni zainteresowani nabywaniem akcji spółek
na GPW i NewConnect.

SILNE STRONY I SZANSE ROZWOJU
SILNE STRONY
Doświadczony zespół pracowników.
Brak rozbudowanych struktur - większa
elastyczność w działaniu w stosunku do
większych, bankowych biur maklerskich.
Specjalizacja we współpracy z małymi i
średnimi przedsiębiorstwami.
Dywersyfikacja oferty produktowej: emisje
obligacji, emisje akcji, FIZ, FIO, SFIO.

SZANSE ROZWOJU
Niskie stopy procentowe: szukanie przez
inwestorów alternatywnych inwestycji, duże
zainteresowanie rynkiem kapitałowym.
Zwiększenie zainteresowania giełdą ze strony
małych i średnich przedsiębiorstw.
Wzrost zamożności społeczeństwa.

CELE STRATEGICZNE
Wzrost wartości Spółki
poprzez konsekwentną
realizację strategii oraz
dostosowywanie się do
trendów rynkowych.

Osiągnięcie pozycji wśród
pierwszej trójki niezależnych
domów maklerskich w Polsce
pod względem emisji obligacji
dla Klientów Detalicznych,
emisji akcji na NewConnect oraz
obsługi Klientów w roli Agenta
Emisji w dłuższym horyzoncie
czasowym.

Utrzymanie wysokiego poziomu
obsługi Klientów oraz staranny
dobór produktów
inwestycyjnych w oparciu
o wieloetapowy proces
decyzyjny.

Rozwój systemów w zakresie kompleksowej obsługi Klienta w

DZIAŁANIA
STRATEGICZNE
W 2021 R.

kanałach zdalnych.
Zwiększenie liczby i wolumenów emitowanych obligacji.
Skierowanie oferty do Klientów Instytucjonalnych.
Aktywne uczestnictwo w emisjach IPO/SPO – w planie 6 emisji w
pierwszym półroczu 2021.
Rozbudowa oferty produktowej o kolejne Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych.
Uruchomienie usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych.
Rozbudowa sieci sprzedaży o własne Punkty Obsługi Klientów oraz
Agentów Firm Inwestycyjnych.
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług dla Emitentów (Agent
Emisji, Sponsor Emisji, Pośrednik Rejestracyjny, Agent Płatniczy,
Rejestr Akcjonariuszy).
Rozszerzenie licencji Domu Maklerskiego w zakresie analiz i
rekomendacji oraz doradztwa inwestycyjnego dla Klientów PCDM.

OFERTA PUBLICZNA
AKCJI SERII I
PROSPER CAPITAL
DOM MAKLERSKI S.A.

INFORMACJE
O OFERCIE

Emitent:

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Termin zapisów:

9 lutego 2021 - 25 lutego 2021

Wartość oferty:

do 4 mln zł

Akcje emitowane:

2 mln akcji serii I

Cena emisyjna:

2 zł za jedną akcję serii I

Minimalny zapis:

1000 akcji

Docelowy rynek
notowań akcji:
Zapisy na akcje:

NewConnect
Prosper Capital Dom Maklerski

Cel emisji:
Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków
związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:
Wdrożeniem platformy transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną
Klientów w zakresie oferty produktowej.
Rozbudową systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie sprzedaży i
optymalizację procesów.
Rozbudową
Maklerskiego.

infrastruktury

wspierającej

działania

sprzedażowe

Domu

Na dzień rozpoczęcia Oferty Publicznej struktura Akcjonariatu została opisana w
Dokumencie Ofertowym, a poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu w
podziale na typ Akcjonariatu. Obecnie żaden z Akcjonariuszy nie posiada więcej niż
10% akcji Emitenta.
Obecna struktura Akcjonariatu PCDM

STRUKTURA
AKCJONARIATU
Struktura Akcjonariatu PCDM po emisji Akcji Serii I

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z ofertą publiczną Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia
decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem,
iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie Akcji Serii I jest Dokument
Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl. Zwraca się uwagę Inwestorów, że
inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.
Prosper Capital Dom Maklerski informuje Klientów o istniejącym konflikcie interesów polegającym na rozbieżności
celów działania Inwestora, który chce osiągnąć zysk z inwestycji i Emitenta, dążącego do pozyskania kapitału na
możliwie najkorzystniejszych warunkach. Dążąc do ograniczenia wpływu tego konfliktu interesów na interes
Inwestora Prosper Capital Dom Maklerski S.A. dokonał ustalenia Ceny Emisyjnej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i
doświadczeniem oraz mając na względzie interes Inwestorów, a także przedstawił w Dokumencie Ofertowym
rzetelnie sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. Mimo to w opinii PCDM nie jest możliwe całkowite
wyeliminowanie tego konfliktu interesów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa
22 201 11 30
akcje@pcdm.pl

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

