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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.

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje,
obligacje korporacyjne, 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 tj. agent emisji, sponsor
emisji, agent płatniczy, pośrednik rejestracyjny, rejestr akcjonariuszy.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą
partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ >>

O NAS

https://www.youtube.com/watch?v=1cyusGItkBA&t=42s


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.

NASZE 
WARTOŚCI



PIOTR TELEON ADAM NARCZEWSKI, CFA, PRM

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. 

Doświadczony manager z wieloletnim, 

międzynarodowym doświadczeniem

w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu zespołami

i projektami w branży maklerskiej. 

W Noble Securities odpowiedzialny był 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). 

Wiceprezes ZarząduPrezes Zarządu

ZARZĄD



Klientów, którzy nawiązali

z nami współpracę

w 2021 roku

16
TFI, których produkty są

w naszej ofercie
2000

osób, które skorzystały z naszej 

oferty edukacyjnej w 2021 roku 

5,2 mln zł
wartość transakcji emisji akcji 

w 2021 roku, w których 

uczestniczyli nasi Klienci

ponad

NASZE DOŚWIADCZENIE

108
Pozyskane finansowanie dla 

Emitentów w ostatnich 12 

miesiącach

mln zł



OFERTA FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH

NABYWANIE OBLIGACJI

KORPORACYJNYCH

NABYWANIE AKCJI

Umożliwiamy Inwestorom obejmowanie certyfikatów z szerokiej oferty FIZ oraz

jednostek uczestnictwa FIO oraz SFIO.

Specjalizujemy się w emisji obligacji Emitentów z branży nieruchomości, spożywczej, retail

parki, składowanie bio-odpadów jak i rynku pożyczkowo-windykacyjnego.

Przeprowadziliśmy emisję akcji spółek z branży gamingowej, medycznej, med-tech,

logistycznej w zróżnicowanych typach transakcji.

Umożliwiamy Inwestorom nabywanie papierów wartościowych, m.in.: akcji, obligacji, 

certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek funduszy inwestycyjnych. 



NABYWANIE AKCJI

Przeprowadziliśmy emisje akcji spółek z branży gamingowej, medycznej, med-tech, rynku OZE czy

finansowej, w zróżnicowanych typach transakcji.

• PRE IPO (Private Placement) - oferowanie do ograniczonego grona Klientów, akcji spółek o wysokim

potencjale na wczesnych etapach rund finansowania działalności operacyjnej, tak aby mogli oni

partycypować w inwestycjach o atrakcyjnej proporcji zysku do ryzyka. Jest to często finansowanie

uzupełniające kapitał wniesiony przez założycieli oraz aniołów biznesu. W ramach PRE IPO możliwe jest

również zbycie papierów wartościowych na rynku wtórnym przez dotychczasowych akcjonariuszy tak aby

mogli zmniejszyć koncentrację swojego kapitału w udanym przedsięwzięciu.

• IPO (pierwotne oferty publiczne) – oferowanie akcji spółek, które w momencie transakcji nie są dostępne

dla inwestorów na publicznym rynku. Transakcje te są oferowanie szerszemu gronu inwestorów pod

postacią klasycznych ofert publicznych akcji.

• SPO (wtórne oferty publiczne) – oferowanie akcji spółek, które w momencie transakcji są znane

inwestorom w związku z ich notowaniem na GPW. Transakcje te są oferowanie szerszemu gronu inwestorów

i dotyczą serii akcji jakie będą wprowadzane do obrotu na rynku GPW po przydziale takich akcji inwestorom.



NABYWANIE AKCJI

• Rynek OTC - klasyczny rynek wtórny akcji dla Klientów,

umożliwiający zbycie (obrót) papierów wartościowych.

• Oferty publiczne z zachowaniem prawa poboru dla

dotychczasowych akcjonariuszy. Są to transakcje typu SPO

skierowane w pierwszej kolejności do dotychczasowych

akcjonariuszy a w przypadku rezygnacji z tego prawa przez

obecnych akcjonariuszy, akcje są skierowane do innych

inwestorów.

ZREALIZOWANE EMISJE AKCJI



NABYWANIE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Specjalizujemy się w emisji obligacji Emitentów zarówno

dla branży nieruchomości, rynku OZE, jak i rynku

pożyczkowo-windykacyjnego.

• Private Placement Debt - oferowanie obligacji

niebędących przedmiotem notowań na rynku, do

ograniczonego grona Klientów.

• Public Debt - oferowanie obligacji do szerokiego grona

Klientów pod postacią emisji obligacji, wprowadzanych do

obrotu na rynku Catalyst.

• Rynek OTC - klasyczny rynek wtórny obligacji dla

Klientów, umożliwiający zbycie (obrót) papierów

wartościowych.

ZREALIZOWANE EMISJE OBLIGACJI



OFERTA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Umożliwiamy Inwestorom obejmowanie certyfikatów

z szerokiej oferty FIZ oraz jednostek uczestnictwa FIO

oraz SFIO.

• 16 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

• 25 Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

• 4 Fundusze Inwestycyjne Otwarte z 43 wydzielonymi

subfunduszami

• 6 Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

z 32 wydzielonymi subfunduszami

Różnorodne klasy aktywów, m.in.:

• Fundusze Akcji

• Fundusze Mieszane

• Fundusze Dłużne

• Fundusze Złota

• Fundusze Srebra

NASI PARTNERZY

W ofercie posiadamy:



OFERTA IKE i IKZE

Już teraz nie muszą martwić się Państwo o swoją emeryturę.

IKE i IKZE to produkty finansowe, które umożliwią Państwu

skuteczne oszczędzanie na dodatkową emeryturę.

Umożliwiamy Inwestorom otwarcie indywidualnego konta

emerytalnego (IKE) oraz indywidualnego konta

zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w ramach współpracy z

czterema Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych.

NASI PARTNERZY



DZIAŁANIA EDUKACYJNE PCDM

Dzielmy się z Państwem naszą ekspercką wiedzą, umożliwiając lepsze zrozumienie czynników mających

wpływ na sytuację rynkową, poszerzenie wiedzy z zakresu finansów oraz świadome inwestowanie, poprzez:

Organizujemy webinary 

edukacyjne, które 

prowadzone są przez 

uznanych ekspertów z 

rynku finansowego.

Webinary edukacyjne E-booki edukacyjne

Tworzymy unikatowe e-

booki edukacyjne 

poruszające najistotniejsze 

kwestie z zakresu rynku 

finansowego.

Artykuły eksperckie

Nasi wewnętrzni eksperci 

przygotowują artykuły, w 

których opisują aktualne 

trendy rynkowe. 

Miesięczny newsletter

Co miesiąc do naszych 

Klientów wysyłamy 

newsletter składający się z 

unikatowych artykułów z 

zakresu rynku kapitałowego. 

ZOBACZ WIĘCEJ >> ZOBACZ WIĘCEJ>> ZOBACZ WIĘCEJ>> ZOBACZ WIĘCEJ >>

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/ebooki/
https://www.pcdm.pl/artykuly-eksperckie/
https://www.pcdm.pl/wp-content/uploads/2022/06/Newsletter-czerwiec-2022.pdf


WEBINARY EDUKACYJNE

ZOBACZ WIĘCEJ >>

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/


ARTYKUŁY EKSPERCKIE

ZOBACZ WIĘCEJ >>

https://www.pcdm.pl/artykuly-eksperckie/


E-BOOKI EDUKACYJNE

ZOBACZ WIĘCEJ >>

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/ebooki/


MIESIĘCZNY NEWSLETTER

ZOBACZ WIĘCEJ >>

https://www.pcdm.pl/wp-content/uploads/2022/06/Newsletter-czerwiec-2022.pdf


JAK PODPISAĆ Z NAMI UMOWĘ?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchomiliśmy elektroniczny

dostęp do naszego systemu. Wraz z możliwością zawarcia Umowy

Świadczenia Usług Maklerskich online oraz dostępu do elektronicznego

Panelu Klienta, umożliwiamy Państwu zalogowanie się do systemu w celu

złożenia zapisów na dostępne oferty.

Online >>

Osobiście  >>

Korespondencyjnie  >>



ODWIEDŹ NAS

Olsztyn

Warszawa

Szczecin

Poznań

Lubin

Wrocław

Kraków

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;

LUBIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, 
ul. Rynek 11; 59-300 Lubin

WARSZAWA - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Waryńskiego 3A; 00-645
Warszawa; 22 201 11 30; wsparcie@pcdm.pl;
Oak Capital sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, Migdałowa 4 lok.26/4
02-796 Warszawa;Biuro@oakcapital.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

WROCŁAW - Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo Finansowe Agent Firmy
Inwestycyjnej, ul. Kurkowa 8; 50-210 Wrocław; 501 333 865; lukasz.zurad@wp.pl

KRAKÓW - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy
Inwestycyjnej, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

ul. Waryńskiego 3A

00-645 Warszawa

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

22 201 11 41 

wsparcie@pcdm.pl

REGON:

016637802

NIP: 5252199110

KRS: 0000065126
Kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł w pełni opłacony

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


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. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w

instrumenty finansowe może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez

Komisję Nadzoru Finansowego.
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