
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) jest Firmą Inwestycyjną umożliwiającą Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia
zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczają najbardziej optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

PCDM przeprowadza 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 realizuje transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczy szereg usług
poemisyjnych.

PCDM jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Energetyki Odnawialnej
w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII I

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. 

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

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

STRUKTURA AKCJONARIATU 

OFERTA EMITENTA

TERMIN ZAPISÓW
9.02.2021 – 25.02.2021

SILNE STRONY EMITENTA SZANSE DALSZEGO ROZWOJU EMITENTA

INWESTOWANIE W AKCJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

EMISJE AKCJI 
 

PCDM jest 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

 
PCDM towarzyszy Inwestorom 

w zakresie obrotu
instrumentami rynku

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

inwestycyjnych.

EMISJE OBLIGACJI
 

PCDM to profesjonalny
doradca i pośrednik w
obszarze pozyskiwania
przez przedsiębiorców

kapitału dłużnego w drodze
emisji obligacji oraz obsługi

procesów poemisyjnych.

INWESTOWANIE 
PRYWATNEGO KAPITAŁU

 
PCDM umożliwia Inwestorom

nabywanie papierów
wartościowych, m.in.: akcji,

obligacji, certyfikatów
inwestycyjnych oraz
jednostek funduszy

inwestycyjnych.

Obecna struktura Akcjonariatu PCDM

EMITENT
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

PATRNERZY EMITENTA

Struktura Akcjonariatu PCDM po emisji Akcji Serii I

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. 

https://www.pcdm.pl/ieo/
https://newconnect.pl/?page=autoryzowani-doradcy-lista&ph_main_01_start=show&ncad_id=1240
https://gpwcatalyst.pl/
https://www.gpw.pl/programy-partnerskie-firmy-partnerskie-gpw-dla-msp


OTOCZENIE RYNKOWE EMITENTA

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.

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:               Prosper Capital Dom Maklerski

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. 

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. 

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 infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu
Maklerskiego.

CEL EMISJI
                            
Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie
wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w
szczególności z:

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części
lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka,
związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w  rozdziale I Dokumentu Ofertowego,
dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem  www.pcdm.pl. Przed
podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do
podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.: ryzyko płynności,
ryzyka koniunkturalne, ryzyko regulacji prawnych, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko
związane ze strategią rozwoju Emitenta, ryzyko związane z utratą licencji, ryzyko
reputacyjne, ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych. 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p. 
ul. Waryńskiego 3A  |   00-645 Warszawa

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII I

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 22 201 11 30 akcje@pcdm.pl

SZCZEGÓŁY OFERTY

NewConnect

EMITENT
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

TERMIN ZAPISÓW
9.02.2021 – 25.02.2021

INWESTOWANIE W AKCJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

www.pcdm.pl

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.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/

