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Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z wrześniowym wydaniem
Newslettera PCDM. W bieżącym numerze, znajdą Państwo artykuł o
finansowaniu zabiegów medycznych oraz rozważania nad kolejną
gałęzią krajowego przemysłu, który w pierwszym roku pandemii
COVID – 19 istotnie wzmocnił swoją pozycję na eksportowej mapie
świata - branżą wyrobów czekoladowych. 

W sierpniu informowaliśmy Państwa o naszych nowo otwartych
Punktach Obsługi Klienta oraz placówek partnerskich w kilku
miastach. Miło mi poinformować, że we wrześniu otworzyliśmy
kolejny punkt w Sopocie. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia
naszych placówek i kontaktu z pracownikami naszej sieci
sprzedaży, którzy chętnie przedstawią Państwu pełne informacje
związane z obecnie dostępnymi ofertami akcji, obligacji, Funduszy
Inwestycyjnych Zamkniętych, jak i Funduszy Inwestycyjnych
Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych
Otwartych.

Zachęcam również do stałego obserwowania naszych kanałów w
mediach społecznościowych oraz śledzenia strony internetowej, na
których znajdą Państwo informacje o organizowanych przez nas
webinarach edukacyjnych, e-bookach edukacyjnych oraz
artykułach eksperckich tworzonych przez naszych Analityków. 

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

WSTĘP

Piotr Teleon
Prezes Zarządu 
Prosper Capital 
Dom Maklerski S.A.
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Skorzystanie z usług prywatnej opieki medycznej coraz częściej bywa korzystniejszą
alternatywą wobec usług publicznej opieki zdrowotnej. Prywatne zabiegi medyczne u
specjalistów są niebagatelnym kosztem w budżecie przeciętnego gospodarstwa domowego, a
potrzeba ich wykonania w trybie pilnym zmusza do poszukiwań zewnętrznych źródeł
finansowania. Pozyskanie kredytu bankowego wiąże się z przedstawieniem historii kredytowej
oraz źródeł dochodu, a ponadto decyzja nie jest wydawana od razu. Z drugiej strony, podmioty
pożyczkowe udzielające tzw. „chwilówek” charakteryzują się wysokimi kosztami łącznymi
(RRSO). Gdzie leży zatem „złoty środek”? 

BRANŻA POŻYCZKOWA 
W SŁUŻBIE MEDYCYNY
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CONSUMER MEDICAL FINANCE (CMF) – CHARAKTERYSTYKA BRANŻY

Finansowanie ratalne sektora medycznego w instytucjach pożyczkowych może odbywać się za
pomocą dwóch kanałów. Pierwszy - B2B - gdzie wyspecjalizowana instytucja finansowa udziela
pożyczek - specjalistom – lekarzom, fizjoterapeutom itd. – na prowadzenie własnej działalności
gospodarczej (przeznaczenie środków głównie na wyposażenie gabinetów, zakup specjalistycznego
sprzętu). Takie pożyczki charakteryzują się kilkuletnim okresem spłaty, wyższym nominałem oraz
niższym RRSO w porównaniu do pożyczek w kanale B2C. Tu z kolei pożyczka udzielana jest
przeciętnemu Kowalskiemu na sfinansowanie zabiegu medycznego (u szerokiego wachlarza
specjalistów). Środki są pożyczane na okres do kilku/kilkunastu miesięcy, czasami na okres do 2/3 lat.
Dłuższy horyzont czasowy jest mniej preferowany, ze względu na rzadszy obrót portfelem pracującym
– im więcej razy udzielona zostanie pożyczka w skali roku, tym częściej zostaną pobrane prowizje.
Spółka, by zarabiać, musi również utrzymywać niski poziom szkodowości na portfelu – udziału
pożyczek niespłacalnych (ang. Bad debts), które finalnie będą przeznaczone do umorzenia. Efektywna
działalność operacyjna w tej branży może zostać wzmocniona dzięki zmniejszeniu kosztów
operacyjnych. Instytucje pożyczkowe korzystają z algorytmów, które na podstawie setek parametrów
szacują rating klienta w sposób automatyczny. Zmiennymi w takich modelach są dane wprost z baz
ogólnodostępnych, tj. BIK, BIG, KRD oraz m.in. dane geolokalizacyjne, dane behawioralne z trackera,
stosowane głównie przy wnioskach składanych online. 

CZY NIE MA ZATEM RÓŻNIC MIĘDZY BRANŻĄ POŻYCZKOWĄ?

Kluczowe elementy biznesowe, potrzebne do osiągnięcia rentownych wyników, są tożsame w branży
pożyczkowej i CMF. Jednak ukierunkowanie odbiorców na cel medyczny zmienia jakość parametrów
spółki. Po pierwsze, szkodowość ulega obniżeniu. Różnica wynika z wydatkowania pożyczki – w
sektorze pożyczek medycznych są one przeznaczane na różne zabiegi, które są pilne i często nie
kończą się tylko na pojedynczych wydatkach. 
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Pacjent jest ukierunkowany by wyzdrowieć, zdobyć pieniądze na kolejne ewentualne zabiegi, zatem
powinien postępować bardziej moralnie. Osoba, decydująca się na pożyczkę konsumencką, bez
konkretnego przeznaczenia, może przeznaczyć środki na inne cele, w efekcie mierząc się z deficytem
środków w okresie spłaty rat. Ponadto, osoba o gorszej sytuacji majątkowej, nie będzie decydować się
na podjęcie zabiegów medycznych, koncertując się na zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb,
stąd już podczas selekcji potencjalnych klientów branża pożyczek medycznych dysponuje bazą
klientów o lepszej jakości.  Warto podkreślić, że zabiegi medyczne nie koncentrują się tylko na
zabiegach prozdrowotnych. W ofercie są również pożyczki na zabiegi upiększające, np. korekta nosa,
powiększenie biustu. Zgodnie z danymi wiodącego podmiotu na rynku pożyczek medycznych, profil
typowego klienta to kobieta w wieku około 40 lat, zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Kolejnym wyróżnikiem od tradycyjnej działalności pożyczkowej jest niedoszacowany sektor – rynek
prywatnej opieki zdrowotnej. Niewykorzystany jeszcze w pełni, tak jak w krajach zachodnich,
potencjał tego rynku może powodować zwiększony popyt na prywatne usługi medyczne. Zasadnym
jest przybliżenie charakterystyki powyższego rynku. 

RYNEK PRYWATNEJ  OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

W latach 2014-2020 wartość tego rynku średnio rosła około 7% rocznie. Najwyższa wartość rynku, jak i
największa dynamika, została osiągnięta w roku 2019, po stabilnych i regularnych wzrostach w latach
poprzednich. Na 2021 rok, zgodnie z poniższym wykresem, prognozowane są kolejne wzrosty
wartości rynku, które powrócą do poziomu sprzed pandemii, a nawet mogą go przekroczyć.
Dynamika wzrostów w sektorze powinna przekroczyć dotychczasowe średnioroczne 7%, z uwagi na
efekt bazy (start z niskiego poziomu umożliwia osiągnięcie relatywnie wysokiego poziomu wzrostów).
Dotychczasowe i przyszłe wzrosty mogą być spowodowane obniżoną jakością usług publicznej opieki
zdrowotnej, odległymi terminami usług medycznych oraz poprawą zamożności Polaków. 
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Wykres 1. Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (mld zł; oś lewa) i dynamika wzrostu w
latach 2014-2021 (oś prawa).

Źródło: raport PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy na rozwoju
na lata 2021-2026”.
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CZYNNIKI RYZYKA INWESTYCJI W BRANŻĘ POŻYCZEK MEDYCZNYCH
 
Podobnie jak w sektorze pożyczkowym, ryzyko związane ze zwiększaniem skali działalności polega na
dostarczeniu nowego kapitału do spółki, by ta mogła udzielać kolejnych pożyczek, zwiększyć swój
portfel pracujący. Pozyskanie finansowania odbywa się m.in. za pomocą emisji akcji/udziałów,
wniesienia kapitału przez właściciela (zwiększenie kapitałów własnych, finansowanie własne), jak
również z finasowania obcego, ze środków pochodzących z emisji obligacji, kredytu. Stąd często
spółki w celu zwiększenia udziału rynkowego, zwiększają poziom zadłużenia, by udzielać kolejnych
pożyczek. Ważne, by zadłużenie, które zarówno obciąża wynik spółki, jak i pozwala zwiększyć skalę
działalności, nie przewyższało dodatnich przepływów pieniężnych. Wtedy cash flow netto w okresie
pozwala terminowo regulować zobowiązania, jak i przewyższać BEP – break even point, granica
opłacalności inwestycji. 

Ryzyko defaultu spółki może być pogłębione również w przypadku niewypłacalności
pożyczkobiorców – poprzez zmniejszenie przychodów z działalności. Stąd spółki kładą nacisk na
wielopoziomową weryfikację klienta, jednak nie wykluczonym jest pogorszenie się zamożności
klienta w trakcie trwania pożyczki, zatem po ustaleniu jego ratingu. Powyższe perturbacje mogą
wpłynąć na pogorszenie parametrów portfela kredytowego, którymi są szkodowość, wielkość
początkowa portfela, RRSO, czas trwania pożyczki (z którego można wyliczyć wielkość częstości
rotacji portfela w okresie), które mogą w czasie się zmieniać.

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych jest również istotne, o czym można było się
przekonać na tle wydarzeń z roku poprzedniego. Zagadnienie to zostało omówione szerzej w
następnym akapicie.

Wszystkie czynniki ryzyka związane z inwestycją w daną spółkę, związane zarówno z sytuacją
finansową, działalnością, jak i jej otoczeniem oraz z samym rynkiem kapitałowym, są zawarte w
dokumentach emisyjnych. 

ZMIANY LEGISLACYJNE W SEKTORZE POŻYCZEK
 
Otoczenie prawne, zwłaszcza w ostatnich latach, wywarło negatywny wpływ zarówno na branżę
pożyczkową, jak i consumer medical finance. Ze względu na zaostrzenie przepisów (maksymalne
oprocentowanie kredytów) w 2020 roku, rynek pożyczkowy został „przesiany”. Wiele podmiotów stało
się nierentowne, część z nich często wdrażała algorytmy, autorskie systemy w oparciu o sztuczną
inteligencję i uczenie maszynowe (o różnym stopniu realnej skuteczności), by móc prezentować się
jako FinTech, próbując pozyskać nową pulę inwestorów. Obecnie Kodeks Cywilny reguluje wysokość
oprocentowania do dwukrotności odsetek ustawowych, zatem dwukrotność sumy stopy
referencyjnej (0,1%) oraz 3,5%. Po ograniczeniu oprocentowania do 7,2 % podmioty zaczęły
zwiększać poziom dodatkowych opłat, tym samym zwiększając swoją stopę zwrotu uzyskiwaną na
jednej pożyczce. Omijanie regulacji kończy się, gdy trzeba podać RRSO, które ukazuje rzeczywisty
koszt pożyczki, w którym są zawarte wszelkiego rodzaju opłaty, prowizje, koszty dodatkowe. 
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RRSO, stopa zwrotu pożyczkodawcy, rośnie wraz z ryzykiem przez niego podejmowanym – w celu
pokrycia ewentualnych strat, poprzez większą marżowość, tworzony jest bufor. Kredyt bankowy jest
oferowany klientom o wysokich ratingach, z dobrą historią kredytową, stąd prawdopodobieństwo
spłaty pożyczki jest wysokie. Oferenci pożyczek pozabankowych dysponują portfelami o wysokiej
szkodowości, wielu z pożyczkobiorców ma problemy z terminowymi spłatami, lub czasem wcale nie
regulują zobowiązań. CMF plasuje się pośrodku powyższego schematu. 

PODSUMOWANIE

Sektor CMF bywa utożsamiany z branżą pożyczkową, jednak, mimo wielu podobieństw, różni się pod
względem kluczowych parametrów rentowności podmiotu z branży pożyczkowej. Możliwość
zwiększenia popytu, ze względu na niską jakość publicznego sektora zdrowia, ukazuje
niedoszacowanie rynku. Z drugiej strony, obciążenia legislacyjne dotyczące całej branży pożyczkowej,
jak i niepewność co do dalszego stosowania polityki restrykcyjnej w tej branży, stanowią ciężar
również dla podmiotów z branży CMF. Rynkowi najsilniej przeciwstawić się może podmiot z rentowną
działalnością operacyjną oraz umiejący obsługiwać swoje koszty finansowe, które z jednej strony
ciążą na wyniku firmy, a z drugiej stanowią nieodzowny element dla rozwoju działalności.
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Schemat 1. Wysokość RRSO w zależności od podmiotu oferującego finansowanie.

Źródło: opracowanie własne. 

OPRACOWANIE

Karolina Lenda 

Departament Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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O GENEZIE ,,BOSKIEGO NAPOJU” I JEGO BOTANICZNYCH ODMIANACH 

Ojczyzną kakaowców są tereny dzisiejszego Meksyku i Gwatemali. Badania historyczne dowodzą, że
wykorzystywane one były już 3 tysiące lat temu przez zamieszkujących te regiony Olmeków. Po ich
upadku kakaowce rozpowszechnili w swojej cywilizacji Majowie, którzy nadali też tej roślinie nazwę
cacahuaqucht - to znaczy drzewo dające owoce - będące darem bogów dla ludzi. Na tej podstawie
wiele wieków później szwedzki botanik Carl von Linne (1707 – 1778), znany u nas raczej jako  Karol
Lineusz nadał kakaowcom grecką nazwę Theobroma, czyli boski napój (gr. theos - bóg, broma -
napój). Warto również przypomnieć, że w społeczności Majów ziarna kakaowca spełniały przynajmniej
dwie funkcje: spożywcze i pekuniarne, czyli płatnicze. Samo zaś słowo ,,kakao” pochodzi od
hiszpańskiej nazwy ,,cacao”, będącego tłumaczeniem słowa cacahuatl , które w języku Nhautu -
jednego z plemion, oznaczało drzewo dające owoce. 

Rynki upraw kakao zdominowane są przez trzy podstawowe odmiany botaniczne: Criollo, Forastero
Trinitario, niektóre źródła w uzupełnieniu wymieniają jeszcze Nacional. Odmiana Criollo pochodzi z
Meksyku, a swoją renomę zawdzięczać ma aromatowi oraz stosunkowo niewielkiej goryczce. Jest
jednocześnie gatunkiem najrzadszym (ok. 5 - 8 % światowej produkcji) i przez to naturalnie
najdroższym. Powinno się też podkreślić, że z ziarna tej samej odmiany Criollo, lecz rosnącej w innych
miejscach na świecie (np. Grenada czy Madagaskar), nie uzyska się już produktów o identycznym
smaku, ponieważ czynnikiem o tym decydującym jest gleba. Zdecydowanie najpowszechniejszą
odmianą jest Forastero (ok. 75 % upraw), jej rodowód sięga Amazonii, cechuje się kwaskowością i
bardziej wyrazistym smakiem. Z kolei Trinitario jest przykładem udanej genetycznej krzyżówki obu
wcześniej wymienionych gatunków. Ziarna tej odmiany dają intensywny smak i aromat.

Początek tegorocznej jesieni przyniósł informację o kolejnej gałęzi krajowego przemysłu, który
w pierwszym roku pandemii COVID – 19 istotnie wzmocnił swoją pozycję na eksportowej mapie
świata. Wieść o tym rozeszła się za sprawą publikacji raportu Światowy i polski rynek czekolady,
opracowanego przez firmę badawczą Euromonitor, a udostępnionego przez LOTTE Wedel oraz
media (,,Rzeczpospolita”). Z rzeczonego raportu wynika, że Polska, jako piąty co do wielkości
producent wyrobów czekoladowych w Europie (za Niemcami, Włochami, Francją, Holandią), z
wartością sprzedaży zagranicznej na poziomie ok. 2,1 mld USD, awansowała też w ubiegłym
roku na pozycję czwartego branżowego eksportera świata, z 7,3 % udziałem w globalnym rynku
eksportowym. Naszym zdaniem już samo to jest wystarczającym powodem, aby Czytelnikom
naszego Newslettera przedstawić kakaowe zaplecze surowcowe tej branży. Nie zapominając też
o kontekście ,,słodkich udogodnień” na jesienne wieczory.

KAKAO NIE TYLKO 
NA JESIENNE WIECZORY 

- ANALIZA BRANŻY WYROBÓW CZEKOLADOWYCH 
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Drzewa wiecznie zielonych kakaowców potrafią w naturalny sposób urosnąć do ok. 12 metrów, lecz ze
względów na łatwość dostępu do owoców (od 25 do 50 ziaren) często przycinane są do rozmiaru 4 – 5
metrów. Z tym jednak, że te rosnące w stanie absolutnie dzikim (np. u stóp Andów,  w dorzeczach
Amazonki i Orinoko) dochodzą nawet do wysokości 100 metrów, a bywa, że są jeszcze wyższe.
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Tabela 1. Najwięksi producenci kakao na świecie (w sezonie
2018/2019). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FAO.

GEOGRAFIA PRODUKCJI 

Kakaowce najlepiej rosną w krajach o
tropikalnym i wilgotnym klimacie. Wymagają
pulchnej i przepuszczalnej gleby, nie znoszą też
nadmiaru słońca, stąd dobrze kiedy sadzi się je
w bliskim sąsiedztwie drzew o gęstych koronach
roztaczających cień - potrzebny do rozwoju
kakaowych nasion. Uprawiane są na obszarze
ponad 70 tys. km², leżącym pomiędzy
Zwrotnikami Raka i Koziorożca.  Przy czym,
zdecydowanie najlepsze i największe efekty
dają plantacje znajdujące się wzdłuż równika.
Na terenach krajów przylegających do brzegów
Zatoki Gwinejskiej (Wybrzeża Kości Słoniowej,
Ghany i Nigerii) oraz w południowo –
wschodniej części Azji (Indonezja i Kambodża).
Tej właśnie części świata zawdzięczamy ok. 
80 % zbiorów kakao. 

Wykres 1. Struktura geograficzna produkcji ziaren kakao
(w sezonie 2018/2019)

Źródło: opracowanie własne na podstawie FAO.

Plantacje afrykańskie, w przeciwieństwie do
tych, np. w Ameryce Środkowej i Południowej,
które imponują rozmiarem i należą często do
globalnych potentatów (np. Nestle czy Mars), są
małe i cechuje je rodzinny charakter
gospodarstwa. Takiej, w efekcie rozdrobionej sile
przetargowej, towarzyszy masowe posiłkowanie
się niewolniczą pracą dzieci. Aby tym zjawiskom
przeciwdziałać, pod koniec ubiegłej dekady
zaczęto uważać, iż jednym z najskuteczniejszych
sposobów przeciwdziałania temu
patologicznemu zjawisku - będzie, obok
rozpowszechniania idei fairtrade, utworzenie
kakaowego odpowiednika – OPEC.  
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CZEKOLADA, KAKAO I …NIE TYLKO !

Owoce kakaowca są jajowate, koloru drewniano – skórzastego. Po zerwaniu przechodzą wstępną
fermentację (3 - 4 dni), po czym rozcina się je i wydobywa z nich ziarna (o długości: 1,5 - 2,7 cm,
szerokości: ok. 1,5 cm, grubości: 4-7 mm), swym wyglądem przypominają bób lub migdały. Są okryte
łuską w barwie ceglastoczerwonej - brunatnej. Wysuszone ziarno poddawane jest selekcji, a następnie
prażone w specjalnych palarniach. 

W trakcie tego procesu decyduje się też ich smak oraz aromat. Ziarno następnie podlega
odtłuszczeniu, zostaje zmieszane i rozdrabniane na miazgę. Generalnie proces przetwarzania (vide
rys. 2) uzależniony jest od finalnego przeznaczenia. Kiedy celem jest produkcja kakao, wówczas z
miazgi wyciska się tłuszcz kakaowy (powstaje masło kakaowe), a to, co pozostaje poddawane jest
kolejnemu przetwarzaniu prowadzącemu do ostatecznej postaci sproszkowanego(rozpuszczalnego)
kakao. Kiedy natomiast miazga przeznaczona jest do produkcji czekolady, to poddawana jest jeszcze
serii dalszych procesów uszlachetnienia i wieloczynnościowego przerobu (m.in. mieszania,
prasowania, podgrzewania, schładzania i formowania).
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Rysunek 1. Schematy przerobu ziarna kakaowego 

Źródło: B. Zembrzuska, Towaroznawstwo, Warszawa 2010, s. 111.  

Miazga i masło kakaowe znajdują również
szerokie zastosowanie poza sektorem
spożywczym, np. w przemyśle
kosmetycznym i farmaceutycznym. Należy
też przypomnieć, że ze względu na dużą
zawartość tłuszczu (ponad 50 %) miazga
kakaowa bardzo trudno rozpuszcza się w
płynach. Dopiero wprowadzenie i
opatentowanie (w 1928 r.) prasy
hydraulicznej umożliwiło metodę
produkcji beztłuszczowego proszku
kakaowego.

RYNEK NA KTÓRYM NIC NIE JEST PEWNE 

Jeśli szukać jakiś ,,outsiderów” tegorocznych notowań towarowo – surowcowych, do tego dość
wąskiego w sumie grona mogłoby zapewne pretendować kakao. W zależności od serii kontraktów
terminowych jego notowania znajdują się na nikłych plusach bądź nieznacznych minusach. Na
należącym do CME Group nowojorskim rynku NYMEX, kakaowe kontrakty z realizacją na grudzień br.
oscylują aktualnie (wg stanu z końca trzeciego kwartału 2021 r.) na poziomie 2591 USD/t, czyli bardzo
zbliżonym do tego w jakim ubiegły rok kończyły (tj. 2603 USD/t). 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Wykres 2. Notowania kontraktów futures na kakao styczeń – wrzesień 2021 r.  (t/USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych.  

Obecna sytuacja rynkowa jest pochodną prognoz o zwiększonej istotnie w sezonie 2020/2021
produkcji w wiodących w produkcji kakao krajach. Ostatnim sygnałem o realizacji tych prognoz były
informacje z końca września, kiedy to rząd Wybrzeża Kości poinformował, że skumulowany eksport
osiągnie poziom ok. 2,45 mln ton. Więcej zatem niż przewidywały wcześniejsze prognozy produkcji
dla sezonu 2020/2021. Bliska realizacji planów jest również Ghana, zaktualizowana prognoza
wielkości podaży z tego kraju wynosi 1,03 mln ton. Pod koniec sierpnia br. Międzynarodowa
Organizacja Kakao (ICCO) zdecydowała się podnieść prognozę globalnej produkcji kakao na sezon
2020/2021 z 5,02 mln ton do rekordowych 5,13 mln oraz  wielkość nadwyżki do 230 tys. ton wobec 165
tys. ton uprzednio. 

Tabela 2. Notowania kontraktów futures na kakao styczeń – wrzesień 2021 r.  (t/USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych.  

Rynek kakao cechuje się szczególnie wysoką endemiczną niestabilnością. Wynika to ze zmiennych i
nieprzewidywalnych warunków pogodowych. Kiedy pada za mało zbiory są liche, z kolei gdy opadów
jest zbyt dużo - atakują szkodniki i rozprzestrzeniają się choroby grzybicze. To aura ma tu decydujące
znaczenie dla wielkości i jakość zbiorów, co ostatecznie - determinuje podaż i kształtuje ceny. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Historia tego rynku też dowodzi, że silna koncentracja produkcji powoduje, iż kakao tworzy jedne z
najbardziej sprzyjających warunków dla aktywności dla funduszy hedgingowych. Poglądowej lekcji w
tym zakresie udzielił pod koniec pierwszej dekady obecnego stulecia brytyjski fundusz Armajaro, miał
on wówczas wykupić gros europejskich zapasów kakao. W następstwie czego w 2010 ceny
poszybowały do poziomu ok. 3,5 tys. dolarów za tonę, zatem najwyższego od 1977 r. Kakao owocuje
przez dwanaście miesięcy, lecz na plantacjach zaczyna się je zbierać dwa razy. Pierwszy raz w
październiku, drugi raz w maju następnego roku kalendarzowego. Między jednym, a drugim terminem
zawsze wiele może się wydarzyć. 

Wykres 3. Wyceny kontraktów futures na kakao na koniec roku w latach 2000 – 2021 (t/USD).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych 

OPRACOWANIE
Departament Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ 
OFERTĄ EDUKACYJNĄ >>

W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielimy się z Państwem
naszą ekspercką wiedzą, umożliwiając lepsze zrozumienie bieżącej
sytuacji rynkowej, a także poszerzenie wiedzy z zakresu finansów.
Organizujemy m.in. bezpłatne webinary edukacyjne czy tworzymy e-
booki edukacyjne. Do opracowania materiałów edukacyjnych
zapraszamy również uznanych ekspertów z rynku finansowego. 
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O NAS

Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie
kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy
rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym 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). 

NABYWANIE AKCJI 
 

Przeprowadziliśmy emisję akcji
Emitentów z sektora gamingowego,

medycznego, med-techowego, rynku
OZE czy finansowego, 

w zróżnicowanych typach transakcji.

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

NABYWANIE OBLIGACJI 
 

Specjalizujemy się w emisji obligacji
Emitentów zarówno dla sektora

nieruchomościowego, rynku OZE, 
 jak i rynku pożyczkowo-

windykacyjnego.

OFERTA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH 

 
Umożliwiamy Inwestorom

obejmowanie certyfikatów z
szerokiej oferty FIZ, FIO oraz SFIO. 
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Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł w pełni opłacony
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ODWIEDŹ NAS!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Warszawa

Wrocław

Poznań

Toruń

Kraków

Szczecin

Olsztyn

Lubin

SOPOT - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Lipowa 12, 81-750 Sopot, biuro@prospercapitalinvestments.pl
SZCZECIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Tkacka 69; 70-556 Szczecin, biuro@prospercapitalinvestments.pl
POZNAŃ - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dąbrowskiego 49/13; 60-842 Poznań; biuro@prospercapitalinvestments.pl; Prosper Capital Advisors sp. z o.o. Agent Firmy
Inwestycyjnej, ul. Wodna 15/18; 61-782 Poznań; 786 843 743; biuro@pcadvisors.pl
LUBIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Rynek 11; 59-300 Lubin
WROCŁAW - Prosper Capital Advisors sp. z o.o. sp.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Walońska 7/66; 55-413 Wrocław; 71 330 74 18; biuro@pcadvisors.pl; Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo Finansowe Agent
Firmy Inwestycyjnej, ul. Kurkowa 8; 50-210 Wrocław; 696 621 512; lukasz.zurad@wp.pl
WARSZAWA - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Waryńskiego 3A; 00-645 Warszawa; 22 201 11 30; wsparcie@pcdm.pl; HNWI Capital sp. z o.o Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa;
kontakt@hnwicapital.pl; Prime Distribute sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa; biuro@prime-distribute.pl; Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej,
al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa, biuro@prospercapitalinvestments.pl
OLSZTYN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Kościuszki 43; 10-503 Olsztyn
TORUŃ - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Żółkiewskiego 10; 87-100 Toruń; 573 444 080; biuro@pcdm.pl 
KRAKÓW - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków

Sopot

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
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NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000065126, REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00
zł, opłacony w całości (dalej jako „Prosper Capital DM”). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem
świadczenia usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego
lub podatkowego, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub
emitentów i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora.
Odbiorcy niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć
opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji
nie stanowi porady inwestycyjnej. 

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej
publikacji nie są i nie mogą być poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w
przyszłości. Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i
doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w
oparciu o ogólnodostępne informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji
wraz z upływem czasu. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie
ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejsza publikacja wyraża
wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl

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

