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PISMO PREZESA INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.  

 
 

 
Szanowni Państwo, 

 

zakończył się kolejny rok naszej działalności, rok kontynuacji 
intensywnej pracy w kierunku rozwoju i realizowania wyzwań.  

Rok 2014 był dla naszej Grupy Kapitałowej bardzo aktywnym 
okresem, wymagającym od nas udowodnienia w szczególnych 
warunkach rynkowych naszego warsztatu, a następnie 
przełożenia tego dowodu na wyniki finansowe podmiotów Grupy 
Kapitałowej. To dwa ściśle powiązane z sobą aspekty oceny 
Akcjonariuszy i bieżącej wyceny Grupy. Jednocześnie nie 
zapominaliśmy o przyszłej wartości Grupy, realizując 
przygotowania do osiągnięcia trzeciego celu emisji naszych akcji, 
czyli uruchomienia funduszy pod marką IFM.  

Dodatkowy element przyszłej wartości Grupy to realizacja 
wdrożenia unikalnego systemu informatycznego. Pozwoli on m.in. na podniesienie sprawności 
operacyjnej naszego domu maklerskiego oraz standardu obsługi Klientów, a Ich satysfakcja to 
nasze podstawowe aktywo. Zapewni też szybsze od dotychczasowego, automatyczne 
odzwierciedlanie realizowanych transakcji w portfelach Klientów. To istotna wartość dla 
Zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie środkami – pozwoli efektywniej wykorzystać jego 
potencjał.  

Sprostaliśmy też kolejnemu wyzwaniu roku 2014 – zakończyliśmy prace, które pozwoliły  
z nowym rokiem wprowadzić we współpracy z Klientami zasadę high water mark. Zasadę 
rozumianą dosłownie, wg definicji czołowych światowych asset manager’ów. Wprowadzenie 
tego niestandardowego systemu było wymagającym projektem. Wymagało intensywnej 
współpracy z wykonawcą systemu informatycznego. Było też odważnym posunięciem, 
przekładającym się na poziom przyszłych przychodów z tytułu success fee. Klientom zaś 
zapewni poczucie komfortu w trakcie długoterminowej współpracy z nami. Da niepodlegające 
wątpliwości przekonanie, że Grupa podczas wszystkich kolejnych lat będzie motywowana do 
osiągania celu Klienta. Powinno to zapewnić rozwój współpracy z dotychczasowymi Klientami. 
Dodatkowo powinno istotnie podnieść wartość oferty spółki zależnej na rynku usług asset 
management w ocenie potencjalnych Klientów. 

Poprzez uzbrojenie Grupy Kapitałowej w te dwa operacyjne, techniczne aspekty chcemy 
utwierdzić Akcjonariuszy w przekonaniu co do naszej przyszłej wartości. Zapewniając 
Akcjonariuszom i sobie taką siłę, chcemy ją jeszcze wzmocnić, ponieważ w minionym roku 
doprowadziliśmy też do końca prace, które w 2015 roku pozwolą realizować plasowanie marki 
Grupy na rynku.  

Rok 2014 to pełne 12 miesięcy zamknięte…. dziesiątkami milionów złotych aktywów 
w zarządzaniu domu maklerskiego. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym wynikiem mając 
świadomość, że został uzyskany wyłącznie zasobami Grupy, które równolegle angażowane były 
w inne przedsięwzięcia rozwojowe. Dalszy rozwój, oceniany przez pryzmat wartości środków 
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pod zarządzaniem, powinien wzmocnić rozpoznawalność marki na polskim rynku. Dlatego  
z dużą satysfakcją zakończyliśmy bardzo intensywny, wymagający i odpowiedzialny proces. 
Jego wynikiem są nowe strony internetowe obu Spółek, całość materiałów reprezentacyjnych  
i komunikacyjnych czy wybór mediów dla przekazu marketingowego. To gotowość i rozpoczęcie 
zapowiadanego w warunkach emisji akcji procesu plasowania marki.  

Wydarzeniem, na które również chcę zwrócić uwagę Akcjonariuszy jest nawiązanie przez nas 
współpracy z AgioFunds Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Utworzyliśmy wraz 
z tym Partnerem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) IFM Globalnych Szans. AgioFunds 
zleciło nam zarządzanie tym funduszem. To cenne dla nas doświadczenie. Potwierdza, że 
potrafimy zyskać zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji finansowej, która 
bezpośrednio za ów FIZ odpowiada. To też ciekawe źródło dalszego wzrostu aktywów pod 
naszym zarządzaniem.  

W trudnym okresie na rynkach inwestycyjnych zachowaliśmy zaufanie Klientów, którzy przez 
cały rok utrzymali aktywa pod naszym zarządzaniem. Utrzymaliśmy wysokie zaufanie 
AgioFunds TFI. Obu tym grupom Klientów udało nam się uzasadnić znaczenie globalnej 
dywersyfikacji (zwłaszcza w drugim półroczu). Jakość naszego warsztatu w tym zakresie 
podsumowała obiektywnie Gazeta Giełdy Parkiet.  Dwukrotnie w 2014 roku zestawiła wyniki 
asset management, w których różne nasze rozwiązania inwestycyjne osiągnęły najlepszy 
rezultat w swojej grupie. To zasługa m.in. konsekwentnej realizacji strategii pozyskiwania  
i wdrażania wiedzy inwestycyjnej.  

W ściśle ukierunkowanej działalności biznesowej udało nam się ponownie nie pozostać 
obojętnymi na społeczną odpowiedzialność biznesu i po raz kolejny niestandardowo wesprzeć 
Fundację Iskierka.  

Rok 2015 będzie czasem równie intensywnej pracy. Będzie ukierunkowany na udostępnienie 
zapowiadanej nowej grupy produktowej. Obok wypracowanych narzędzi plasowania marki 
będziemy jej wartość utwierdzać również osobistym udziałem w wyselekcjonowanych 
inicjatywach. Skupiają one dość szczególną i ciekawie zdywersyfikowaną pod kątem naszych 
produktów grupę klientów docelowych.  

Przekazuję Państwu ciekawe podsumowanie minionego roku. Interesująco zapowiadam kolejny. 
Jednocześnie, korzystając z okazji, dziękuję całemu Zespołowi za zaangażowanie, dzięki 
któremu mogę dziś podzielić się z Państwem naszymi sukcesami, z których jestem szczególnie 
dumna. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 
 

 
 
Izabela Piecuch-Jawień 
Prezes Zarządu  
Investment Fund Managers S.A. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

 
ROK 2014 

PLN 
ROK 2013 

PLN 
ROK 2014 

EUR 
ROK 2013 

EUR Dynamika 

Przychody ze sprzedaży  3 981 667,46 3 598 280,98 934 159,36 854 495,60 11% 
Amortyzacja 263 343,85 34 066,63 61 784,45 8 089,91 673% 
Zysk (strata) z sprzedaży 445 661,78 -551 373,61 104 558,99 -130 936,50 181% 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 424 109,36 -551 647,47 99 502,47 -131 001,54 177% 

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 593 512,41 -677 083,89 139 246,98 -160 789,34 188% 

EBITDA 687 453,21 -517 580,84 161 286,91 -122 911,62 233% 
Zysk (strata) brutto 593 512,41 -677 083,89 139 246,98 -160 789,34 188% 
Zysk (strata) netto 518 952,41 -655 656,89 121 754,08 -155 701,00 179% 

  ROK 2014 
PLN 

ROK 2013 
PLN 

ROK 2014 
EUR 

ROK 2013 
EUR Dynamika 

Aktywa razem, w tym: 5 386 040,39 4 566 308,06 1 263 646,48 1 101 058,08 18% 
Aktywa trwałe 1 250 593,20 333 736,05 293 408,07 80 472,62 275% 
Aktywa obrotowe 4 135 447,19 4 323 572,01 970 238,41 1 042 527,97 -4% 
Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 421 074,57 1 008 201,29 98 790,46 243 104,09 -58% 

Należności razem, w tym: 1 386 616,23 1 423 128,47 325 321,12 343 154,05 -3% 
Należności 
krótkoterminowe 1 274 785,05 1 423 128,47 299 083,84 343 154,05 -10% 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania, w tym: 614 170,43 313 390,51 144 093,67 75 566,77 96% 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 314 712,66 157 182,58 73 836,35 37 900,89 100% 
Kapitał własnym, w tym: 4 771 869,96 4 252 917,55 1 119 552,81 1 025 491,31 12% 
Kapitał podstawowy  2 193 087,40 2 193 087,40 514 531,45 528 811,58 0% 

Źródło: Emitent 
 
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz 
przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej Investment 
Fund Managers S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz dane 
porównywalne za rok 2013 zostały zaprezentowane według następujących zasad: 

 pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku  
w wysokości 1 EURO = 4,2623zł oraz na 31 grudnia 2013 roku 4,1472 zł; 
 

 pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank 
Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 
sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku 
(odpowiednio: 1 EURO = 4,2623 zł oraz 1 EURO = 4,1472 zł). 
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
 
 

  ROK 2014 ROK 2013 
Wskaźnik rentowności operacyjnej w % 10,65% -15,33% 
Wskaźnik rentowności EBITDA w % 17,27% -14,38% 
Wskaźnik rentowności netto w % 13,03% -18,22% 
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w % 10,88% -15,42% 
Wskaźnik rentowności majątku (ROA) w % 9,64% -14,36% 
Wskaźnik ogólnej płynności w % 1314,04% 2750,67% 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia w % 5,84% 3,44% 

Źródło: Emitent 
 
 
OBJAŚNIENIA: 
 

 Wskaźnik rentowności operacyjnej 
Formuła: wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży 
Opis: określa, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 złoty przychodów firmy 
 

 Wskaźnik rentowności EBITDA 
Formuła: (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży 
Opis: mierzy efektywność konwersji przychodów na zysk z działalności ciągłej przed 
odsetkami od zaciągniętych kredytów, podatkami, deprecjacją i amortyzacją oraz przed 
pozycjami wyjątkowymi 
 

 Wskaźnik rentowności netto 
Formuła: wynik netto / przychody ze sprzedaży 
Opis: informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto 
 

 Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 
Formuła: wynik netto / kapitał własny,  gdzie: kapitał własny = aktywa ogółem – 
zobowiązania (krótko i długoterminowe) 
Opis: określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych 
 

 Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 
Formuła: wynik netto / aktywa ogółem 
Opis: informuje o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do 
wypracowanych przez nią zysków, czy innymi słowy ile zysku netto przynosi każda złotówka 
zaangażowana w finansowanie majątku 
 

 Wskaźnik ogólnej płynności 
Formuła: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Opis: informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu  
o wszystkie aktywa obrotowe 
 

 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
Formuła: zobowiązania ogółem / aktywa razem 
Opis: mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług 
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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

 

  ROK 2014 ROK 2013 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 553 542,55 -1 109 359,91 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -944 436,52 -65 964,43 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -200 319,83 1 927 495,93 
Przepływy netto  -591 213,80 752 171,59 

Źródło: Emitent 
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STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW 
 

  
Bilans na 

31.12.2014 
PLN 

Struktura 
2014  
[%] 

Bilans na 
31.12.2013 

PLN  

Struktura 
2013  
[%] 

Dynamika 
[%] 

A. Aktywa trwałe  1 250 593,20 23,22 333 736,05 7,31 275 
I. Wartości niematerialne  
i prawne 196 111,75 3,64 23 833,35 0,52 723 
II. Wartości firmy 
jednostek 
podporządkowanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 

III. Rzeczowe aktywa 
trwałe 827 889,95 15,37 174 195,38 3,81 375 
IV. Należności 
długoterminowe 111 831,18 2,08 0,00 0,00 0 
V. Inwestycje 
długoterminowe 111 237,32 2,07 98 042,32 2,15 13 
VI. Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

3 523,00 0,07 37 665,00 0,82 -91 

B. Aktywa obrotowe 4 135 447,19 76,78 4 232 572,01 92,69 -2 
I. Zapasy 750,00 0,01 0,00 0,00 0 
II. Należności 
krótkoterminowe 1 274 785,05 23,67 1 423 128,47 31,17 -10 
III. Inwestycje 
Krótkoterminowe 2 758 576,82 51,22 2 456 385,32 53,79 12 
IV. Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

101 335,32 1,88 353 058,22 7,73 -71 

Razem Aktywa 5 386 040,39 100,00 4 566 308,06 100,00 18 
            
A. Kapitał (fundusz) własny 4 771 869,96 88,60 4 252 917,55 93,14 0,12 
B. Kapitał mniejszościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C. Ujemna wartość firmy 
jednostek 
podporządkowanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 614 170,43 11,40 313 390,51 6,86 0,96 
I. Rezerwy na 
zobowiązania 12 567,00 0,23 156 207,93 3,42 -0,92 
II. Zobowiązania 
długoterminowe 286 890,77 5,33 0,00 0,00 0,00 
III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 314 712,66 5,84 157 182,58 3,44 1,00 
IV. Rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem Pasywa 5 386 040,39 100,00 4 566 308,06 100,00 0,18 
Źródło: Emitent 
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1. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH 
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 

W roku obrotowym 2014 podmioty Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. nie 
prowadziły istotnych inwestycji kapitałowych. 
 

2. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, 
PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM 

W 2014 roku w Grupie Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. nie wystąpiły istotne 
pozycje pozabilansowe. 

 

3. OPIS ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W roku obrotowym 2014 podmioty Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. nie 
zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 
rynkowe. Rodzaje transakcji z podmiotami powiązanymi podano w nocie nr 36 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. 

 
4. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH 

W roku obrotowym 2014 Grupa Kapitałowa Investment Fund Managers S.A. nie udzieliła 
żadnych pożyczek. 

 

5. INFORMACJE O UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Dnia 22 października 2014 roku Grupa Kapitałowa Investment Fund Managers S.A. zawarła 
umowę kredytu niekonsumenckiego na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Szczegółowe 
informacje o umowie kredytu podano w nocie nr 26 skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej. 

 

6. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU 
OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH 
 

Podmioty Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. nie udzieliły ani nie otrzymały 
poręczeń i gwarancji w roku obrotowym 2014. W Grupie Kapitałowej nie występują 
zabezpieczenia na posiadanych aktywach trwałych. 
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1. PODSTAWOWE DANE 
 

1.1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Investment Fund Managers Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) tworzy Grupę Kapitałową  
i jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. („Grupa”, 
„Grupa Kapitałowa”). 
 

 Nazwa jednostki:               Investment Fund Managers S.A. 
 Kraj siedziby:     Polska 
 Siedziba spółki:    Warszawa 
 Form prawna:                                             Spółka Akcyjna 
 Adres siedziby:    Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 
 Numery telekomunikacyjne:   tel. +48 (22) 319 57 60   

     fax. +48 (22) 319 57 61 
 Oddziały spółki:                                Katowice, Wrocław 
 Poczta elektroniczna:    biuro@ifmpl.com 
 Strona internetowa:    www.ifmpl.com  
 REGON:     015611781 
 NIP:      526-27-50-360     

 

Investment Fund Managers S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000322019. 

Spółka  została utworzona i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Spółka prowadzi 
działalność w oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 
roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 
maja 2004 roku (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) i działa zgodnie z zapisami 
przedmiotowych ustaw. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej, tj. od 11 lipca 2013 
roku Emitent działa również na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku 
kapitałowego. 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. 
wchodził dom maklerski IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, której rejestracja nastąpiła w dniu 22 czerwca 2012 roku.  

Investment Fund Managers S.A. posiada 2 800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł 
każdy (100%  kapitału oraz 2 800  głosów) o łącznej wartości 1 400 000,00 złotych (w całości 
opłacony) w jednostce zależnej co stanowi całość kapitału zakładowego IFM Global Asset 
Management Sp. z o.o. i daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. 

 
Dane jednostki powiązanej kapitałowo z Emitentem 
 
IFM Global Asset Management Sp. z o.o. została zawiązana na podstawie umowy spółki 
sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repetytorium A Nr 1281/2012) w dniu 6 czerwca 
2012 roku i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 czerwca 2012 roku pod numerem KRS 
0000424707. Jedynym założycielem Spółki był podmiot Investment Fund Managers S.A. 
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 Nazwa jednostki:                                       IFM Global Asset Management Sp. z o.o. 
 Kraj siedziby:     Polska 
 Siedziba Spółki:    Warszawa 
 Forma prawna:    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 Przepisy prawa:        Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek  

                                                                         Handlowych 
 Adres siedziby:    Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 
 Numery telekomunikacyjne:   tel. +48 (22) 319 57 60 

                                                                         fax. +48 (22) 319 57 61 
 Poczta elektroniczna:    biuro@ifmgam.com 
 Strona internetowa:    www.ifmgam.com  
 REGON:     242949739 
 NIP:      954-273-82-38 
 Charakter dominacji:                                 Zależna 
 Metoda konsolidacji:                                 Pełna 
 Procent posiadanego kapitału 
 zakładowego:                                              100% 

 

1.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 
 
Przedmiotem przeważającej działalności podmiotów Grupy Kapitałowej Investment Fund 
Managers S.A. wg PKD jest: 
 

 działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z); 
 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych (PKD 66.12.Z); 
 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  

i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); 
 działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.30.Z). 

Sektorem działalności Emitenta wg klasyfikacji GPW są usługi finansowe. 
 

1.3. CZAS TRWANIA 

Czas trwania działalności jednostek powiązanych tworzących w roku 2014 Grupę Kapitałową 
Investment Fund Managers S.A. jest nieoznaczony. 
 

1.4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE  
 

Organem zarządzającym podmiotów z Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. jest 
Zarząd.  

Zarząd jednostki dominującej 

Skład osobowy Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania: 

 Prezes Zarządu – Izabela Piecuch-Jawień 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiły istotne zmiany w składzie Zarządu 
Spółki. 
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Rada Nadzorcza Investment Fund Managers S.A., działając na podstawie przepisu §12 pkt. 2 
Statutu Spółki, na mocy uchwały podjętej w dniu 2 kwietnia 2014 roku, powołała w skład 
Zarządu Investment Fund Managers S.A. Pana Aleksandra Jawień powierzając mu funkcję 
Prezesa Zarządu na nową pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się wraz z dniem odbycia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
2013 rok, tj. 29 maja 2014 roku. W dniu 24 czerwca 2014 roku Pan Aleksander Jawień złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Investment Fund Managers S.A ze skutkiem 
na dzień 1 lipca 2014 roku. W związku z rezygnacją Pana Aleksandra Jawień Rada Nadzorcza 
Spółki, działając na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki, na mocy uchwały podjętej w dniu 24 
czerwca 2014 roku, powołała w skład Zarządu Investment Fund Managers S.A. Panią Izabelę 
Piecuch-Jawień powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu na kadencję, która rozpoczęła się  
1 lipca 2014 roku 
 
Kompetencje i zasady pracy Zarządu Investment Fund Managers S.A. określone zostały  
w następujących dokumentach: 
 

 Statut Spółki 
 Regulamin Zarządu 
 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect 
 obowiązujące przepisy prawne 

 
Doświadczenie i kompetencje Zarządu zostały opublikowane na stronie internetowej 
Investment Fund Managers S.A. www.ifmpl.com. 
 
Zarząd jednostki zależnej 

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2014 roku wchodzili: 

 Prezes Zarządu – Izabela Piecuch – Jawień 
 Członek Zarządu – Bernadetta Domaszewicz   

W dniu 24 czerwca 2014 roku Pani Izabela Piecuch – Jawień złożyła rezygnację  
z funkcji Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) ze skutkiem na dzień 1 lipca 2014 roku.  
W związku z rezygnacją Pani Izabeli Piecuch-Jawień Rada Nadzorcza uchwałą nr 
1/26.06.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu 
Aleksandrowi Jawień. Kadencja Pana Aleksandra Jawień rozpoczęła się dnia 1 lipca 2014 
roku. 

Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco: 
 

 Aleksander Jawień – Prezes Zarządu 
 Bernadetta Domaszewicz – Członek Zarządu 

 
Kompetencje i zasady pracy Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o. określone 
zostały w następujących dokumentach: 

 Akt Założycielski Spółki w formie aktu notarialnego (Repetytorium A Nr 1281/2012) 
 Regulamin Zarządu 
 obowiązujące przepisy prawne 
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Doświadczenie i kompetencje Zarządu zostały opublikowane na stronie internetowej IFM 
Global Asset Management Sp. z o.o. www.ifmgam.com. 
 

1.5. ORGANY NADZORUJĄCE 

Organem nadzorczym podmiotów z Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. jest 
Rada Nadzorcza.  

Rada Nadzorcza jednostki dominującej 

Zgodnie z postanowieniami §16 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej 
Investment Fund Managers S.A. jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A. na dzień 31 grudnia 2014 
roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Artur Chabowski 
 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Wioletta Buczek 
 Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Krause 
 Członek Rady Nadzorczej – Jacek Jawień 
 Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Kowalski 

 
Obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła w dniu posiedzenia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. 29 maja 2014 roku i podjęcia uchwał powołujących 
dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 
 

Rada Nadzorcza Investment Fund Managers S.A. działa w oparciu o: 
 

 Statut Spółki 
 Regulamin Rady Nadzorczej 
 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 
 obowiązujące przepisy prawne 

 
Doświadczenie i kompetencje Rady Nadzorczej zostały opublikowane na stronie internetowej 
Investment Fund Managers S.A. www.ifmpl.com. 
 
Rada Nadzorcza jednostki zależnej 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodziły następujące osoby: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Mitrocki 
 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Bazylko 
 Członek Rady Nadzorczej – Janusz Wyląg 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Spółki to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji, która 
rozpoczęła się z dniem zawiązania Spółki, tj. 6 czerwca 2012 roku.  

Rada Nadzorcza IFM Global Asset Management Sp. z o.o. działa w oparciu o: 

 Akt Założycielski Spółki 
 Regulamin Rady Nadzorczej 
 obowiązujące przepisy prawne 

W roku 2014 nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
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Doświadczenie i kompetencje Rady Nadzorczej zostały opublikowane na stronie internetowej 
IFM Global Asset Management Sp. z o.o. www.ifmgam.com. 
 

1.6. POWIĄZANIA POMIĘDZY CZŁONKAMI ORGANÓW 
 
Pomiędzy członkami organów zarządzających oraz nadzorczych podmiotów w Grupie 
Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. istnieją następujące powiązania: 
 

 Pani Izabela Piecuch-Jawień, Prezes Zarządu Investment Fund Managers S.A. jest żoną 
Pana Aleksandra Jawień, Prezesa Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o.;  
 

 Pan Aleksander Jawień, Prezes Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o., jest 
bratem Pana Jacka Jawień, Członka Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A. 

 

1.7. ZASADY ZMIANY STATUTU 
 

Wszelkie zmiany w Statucie Spółki dominującej Investment Fund Managers S.A. uchwalane są 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki. Zmiany w Statucie Spółki wymagają uchwały 
Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Przedmiotowe 
uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli przepisy 
Kodeksu Spółek Handlowych (§414 i §415 KSH) nie stanowią inaczej. 
 
Zmiany w Akcie Założycielskim jednostki zależnej IFM Global Asset Management Sp. z o.o. 
uchwalane są przez Zgromadzenie Wspólników. Zmiana Aktu Założycielskiego Spółki 
wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. 
 

1.8. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  
W PROCESIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Kontrola wewnętrzna 

System kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. oparty jest 
na nadzorze realizowanym zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółek Grupy Kapitałowej.  
W ramach podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju i wartości poziom szczebla 
struktury organizacyjnej, na którym można podjąć decyzję wzrasta. 

System kontroli wewnętrznej jednostki dominującej Investment Fund Managers S.A. 
funkcjonuje poprzez regulaminy i procedury wewnętrzne, natomiast jednostki zależnej, IFM 
Global Asset Management Sp. z o.o. poprzez: 

 system kontroli wewnętrznej; 
 system nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance); 
 system audytu wewnętrznego; 
 system zarządzania ryzykiem. 

Osobą kierującą systemem kontroli wewnętrznej, systemem nadzoru zgodności działalności  
z prawem oraz systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim IFM Global Asset 
Management Sp. z o.o. jest Inspektor Nadzoru, natomiast zadaniem audytu wewnętrznego 
jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny prawidłowości oraz skuteczności 
systemów, regulaminów, procedur wewnętrznych Spółki. 
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Sporządzanie sprawozdań finansowych 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości 
finansowej Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. realizowany jest w oparciu  
o następujące zasady: 

 weryfikację stosowania jednolitej polityki rachunkowości przez Grupę Kapitałową 
Investment Fund Managers S.A.; 

 stosowanie procedur ewidencji księgowej oraz kontrolę ich przestrzegania; 
 przeglądy przez niezależnego biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych 

spółek Grupy Kapitałowej. 

Ponadto Emitent stosuje procedury autoryzacji, zgodnie z którymi raporty okresowe 
przekazywane są Zarządowi Spółki, a następnie członkom Rady Nadzorczej do 
zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii organu nadzorczego oraz po zakończeniu weryfikacji 
przez audytora sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Zarząd Spółki do publikacji,  
a następnie przekazywane przez pracownika m.in. Relacji Inwestorskich do właściwych 
instytucji rynku kapitałowego oraz do publicznej wiadomości. Do momentu publikacji 
raporty okresowe udostępniane są wyłącznie osobom uczestniczącym w procesie ich 
przygotowania, weryfikacji oraz  zatwierdzenia. 
 

1.9. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 
W roku 2014 nie wystąpiły zdarzenia, które wpłynęły na wartość kapitału akcyjnego 
Investment Fund Managers S.A. 
 
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania wynosił 2.193.087,40 zł (w całości opłacony) i dzielił się na 
21.930.874 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda następujących 
serii: 

 seria A1 – 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych o numerach od 
0.000.001 do 5.500.000; 

 seria A2 – 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela o numerach od 5.500.001 do 16.750.000; 

 seria B -  4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  
o numerach od 0.000.001 do 4.900.00; 

 seria C – 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 
okaziciela o numerach od 0.000.001 do 0.015.874; 

 seria D – 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
o numerach od 0.000.001 do 265.000. 

Struktura kapitału zakładowego według rodzaju emisji Investment Fund Managers S.A. na 
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:  
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Seria Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 
zakładowym (%) Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

(%) 
Seria A1 5 500 000 25,08% 11 000 000,00 40,10% 
Seria A2 11 250 000 51,30% 11 250 000,00 41,01% 
Seria B 4 900 000 22,34% 4 900 000,00 17,86% 
Seria C 15 874 0,07% 15 874,00 0,06% 
Seria D 265 000 1,21% 265 000,00 0,97% 
SUMA 21 930 874 100% 27 430 874,00 100% 
Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda  
z nich daje prawo do 2 głosów. 
Źródło: Investment Fund Managers S.A. 
 

 Kapitał zakładowy jednostki zależnej Emitenta: 
 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał 
zakładowy IFM Global Asset Management Sp. z o.o.  wynosił 1 400 000,00 złotych i dzielił się 
na 2800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. 
 

1.10. AKCJE I STRUKTURA AKCJONARIATU 
 

Akcje Investment Fund Managers S.A.  od dnia 11 lipca 2013 roku notowane są na rynku New 
Connect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadzonych zostało  5.180.874 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy 
osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, w tym w szczególności: 

 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda; 

 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii C, 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda. 
 

Akcje serii B, C, D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 – 353 Kodeksu 
spółek handlowych. Żadnemu z akcjonariuszy, zgodnie z treścią Statutu Investment Fund 
Managers S.A., nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. Obrót 
akcjami Spółki podlega zasadom i ograniczeniom określonym w Regulaminie Alternatywnego 
Systemu Obrotu. 
 
Większościowym akcjonariuszem Investment Fund Managers S.A., posiadającym na dzień 
przekazania niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki, jest spółka UBP Eastern European Partners Ltd. Wskazanemu 
Akcjonariuszowi przysługują w całości akcje serii A1 i A2, co łącznie daje temu 
akcjonariuszowi 16 750 000 akcji. W związku z uprzywilejowaniem akcji serii A1 w ten 
sposób, że każda z 5 500 000 akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A., akcjonariuszowi UBP Eastern European 
Partners Ltd. przysługuje 22 250 000 głosów co stanowi ok. 81,11% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. W związku z powyższym Spółka UBP Eastern 
European Partners Ltd. Jest w stosunku do Spółki Investment Fund Managers S.A.  spółką 
dominującą w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH. 
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Jedynym udziałowcem spółki UBP Eastern European Partners Ltd. jest Pan Aleksander 
Jawień, Prezes Zarządu spółki zależnej Investment Fund Managers S.A. Małżonkowie 
Aleksander Jawień i Izabela Piecuch-Jawień, Prezes Zarządu Emitenta, nie posiadają 
rozdzielności majątkowej. W związku z transakcjami zakupu akcji zwykłych na okaziciela 
serii B Emitenta, w łącznej liczbie 15 411 sztuk dokonanymi w 2014 roku przez Pana 
Aleksandra Jawień, Pan Aleksander Jawień na dzień przekazania niniejszego sprawozdania 
wraz z UBP Eastern European Partners Ltd. jest w posiadaniu 16 765 411 akcji Emitenta,  
z których przysługuje 81,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Investment 
Fund Managers S.A. 
 
Struktura akcjonariatu Investment Fund Managers S.A. na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania przedstawia się następująco: 
 

Imię i nazwisko / nazwa Seria akcji Liczba akcji 
Udział  

w kapitale 
zakładowym 

Udział  
w liczbie 

głosów na WZA 
Aleksander Jawień  
wraz z UBP Eastern European 
Partners Ltd. 

 
A1, A2, B 

 
16 765 411 76,45% 81,21%  

Pozostali B i C 4 900 463 22,35% 17,87% 
Pracownicy Investment Fund 
Managers S.A. D 265 000 1,21% 0,97% 

SUMA  21 930 874 100,00% 100,00% 
Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda  
z nich daje prawo do 2 głosów. 
Źródło: Emitent 
 
Struktura udziałów jednostki dominującej w spółce zależnej Grupy Kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A. 
 
Stan posiadania udziałów w spółce zależnej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 
roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: 
 

Imię i nazwisko  
/nazwa Seria akcji Liczba 

udziałów 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 

Udział  
w liczbie głosów 

na WZA 
Investment Fund Managers 
S.A. A 2 800 100,00% 100,00% 

SUMA   2 800 100,00% 100,00% 
Źródło: Emitent 
 

 
1.11. AKCJE (UDZIAŁY) BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH  

I NADZORUJĄCYCH 
 
W akcjonariacie Emitenta znajdują się osoby będące członkami organów zarządzających  
i nadzorczych podmiotów z  Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. 

Akcje (udziały) Investment Fund Managers S.A. w posiadaniu osób zarządzających  
i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiają się 
następująco:  
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Imię  
i nazwisko/Nazwa 

 
Funkcja Seria 

akcji Liczba akcji 
Udział  

w kapitale 
zakładowym 

Udział  
w liczbie 

głosów na 
WZA 

Aleksander Jawień  
wraz z UBP Eastern 
European Partners 
Ltd. 

Prezes Zarządu 
Jednostki Zależnej 
Emitenta 

A1 
A2  
B 

16 765 411 76,45% 81,21%  

Artur Chabowski 
Przewodniczący Rady 
Nadzorczej  
Emitenta 

C 15 874 0,07% 0,06% 

Jacek Mitrocki 

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej  
Jednostki Zależnej 
Emitenta 

B 211 833 0,97% 0,77% 

Piotr Bazylko 
Członek Rady 
Nadzorczej Jednostki 
Zależnej Emitenta 

B 63 549 0,29% 0,23% 

SUMA    17 056 667 77,78% 82,27%  
Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda  
z nich daje prawo do 2 głosów. 
Źródło: Investment Fund Managers S.A. 
 
 
 

 

W okresie 2014 roku, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Investment Fund Managers 
S.A., nieznacznej zmianie uległa liczba akcji posiadanych przez Prezesa Zarządu jednostki 
zależnej, Pana Aleksandra Jawień, poprzez nabycie akcji serii B. Szczegółowe informacje  
w tym zakresie zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 3/2015  
z dnia 26 stycznia 2015 roku na podstawie zawiadomienia otrzymanego w trybie art. 160 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
 

2. OGÓLNE INFORMACJE OPERACYJNE 
 

2.1. HISTORIA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Investment Fund Managers S.A. tworzy Grupę Kapitałową Investment Fund Managers S.A., do 
której na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi podmiot dominujący – 
Emitent oraz spółka zależna – dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o. 

Spółka została utworzona dnia 5 grudnia 2003 roku jako Investment Fund Market Sp. z o.o. 
W lipcu 2006 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Investment Fund Managers Sp. z o.o., 
natomiast w styczniu 2009 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną Investment Fund 
Managers S.A. 

W kwietniu 2004 roku Spółka uzyskała zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 
numer DFI/W/4031-65-01/1663/04, umożliwiające świadczenie usług pośrednictwa  
w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych klientom prywatnym  
i instytucjonalnym.   

Dnia 11 lipca 2013 roku Investment Fund Managers S.A. zadebiutowała na rynku 
alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Wycena Spółki w momencie debiutu wyniosła 
ponad 18 mln zł.  
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Podstawowym celem powstania domu maklerskiego, spółki zależnej Emitenta, było 
rozpoczęcie procedury mającej  na celu uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 
na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie działalności wymienionej w art. 69 ust. 2 
pkt. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. zarządzania portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W dniu 21 maja 2013 
roku na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DRK/WL/4020/13/21/110/1/2013, 
Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej we wnioskowanym 
zakresie, a z dniem 1 lipca 2013 roku rozpoczęła działalność operacyjną.  
 

2.2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 
 

Przedmiotem podstawowej działalności Emitenta w roku obrotowym były usługi 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa 
funduszy zgodnie z procedurami towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących  
ze Spółką oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, wynikającymi z warunków udzielonego 
przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 roku. 

Usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy Spółka realizowała dla minimalnego poziomu aktywów do 
zainwestowania w wysokości 500.000 złotych dla inwestorów indywidualnych oraz 
instytucjonalnych. 

Podstawowym segmentem działalności spółki zależnej jest usługa zarządzania portfelami 
papierów wartościowych (asset management), kierowana do inwestorów indywidualnych 
oraz instytucjonalnych, którzy dysponują płynnymi aktywami na poziomie min. 2 000 000 
złotych.  
 
W roku 2014 roku Spółka kontynuowała świadczenie swoich usług w zakresie zarządzania 
portfelami w oparciu o 4 autorskie Strategie Inwestycyjne IFM Global Asset Management. 
Dnia 1 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie nazw Strategii 
Inwestycyjnych: 
 

 Strategia IFM Dłużna Globalna otrzymała nazwę  Strategia IFM Globalnych Obligacji 
 Strategia IFM Zrównoważona Globalna otrzymała nazwę Strategia IFM Globalna 

Aktywnej Alokacji 
 Strategia IFM Zrównoważona Globalna Konserwatywna otrzymała nazwę Strategia 

IFM Globalna Ostrożnej Alokacji 
 Strategia IFM Akcyjna Globalna otrzymała nazwę Strategia IFM Globalnych Innowacji. 

Portfele inwestycyjne, stworzone w oparciu o powyższe strategie, są na bieżąco zarządzane, 
zgodnie ze zmieniającą się sytuacją na rynku. Strategie te różnią się profilem inwestycyjnym, 
alokacją geograficzną i poziomem ryzyka, dostosowanym do strategicznych celów klientów.  
 

2.3. INFORMACJE O ODDZIAŁACH 

Struktura Investment Fund Managers S.A. składa się z centrali w Warszawie oraz oddziałów 
w Katowicach i we Wrocławiu. 

Podmiot zależny działa za pośrednictwem siedziby głównej w Warszawie oraz oddziałów  
w Katowicach i we Wrocławiu. 
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3. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

3.1. NAJWAŻNIEJSZE OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA 
DZIAŁALNOŚĆ  

Najważniejsze  zdarzenia, które wpłynęły na działalność operacyjną i wyniki finansowe 
Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku 2014: 
 

 Wybór Audytora 
Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych podmiotów w Grupie Kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenia opinii  
z badania, na mocy uchwał organów nadzorczych, działających w oparciu o art. 66 ust. 4 
Ustawy o Rachunkowości, wybrana została firma Weryfikacja Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 
ewidencyjnym 964. 

 
 Publikacje wyników kwartalnych 

Dnia 11 lutego 2014 roku opublikowany został raport okresowy Grupy Kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A., w którym zaprezentowano niezaudytowane skonsolidowane 
wyniki za IV kwartały roku 2013. Był to pierwszy raport prezentujący dane skonsolidowane 
jednostki dominującej Investment Fund Managers S.A. oraz jednostki zależnej IFM Global 
Asset Management Sp. z o.o. Natomiast w dniach 13 maja 2014 roku, 12 sierpnia 2014 roku 
oraz 7 listopada 2014 roku zostały opublikowane kwartalne raporty okresowe Grupy 
Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. prezentujące niezaudytowane skonsolidowane 
wyniki kolejno za I, II oraz III kwartał 2014 roku. 
 

 Publikacja wyników za rok obrotowy 2013  
W dniu 31 marca 2014 roku Spółka opublikowała Raport Roczny Grupy Kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A. podsumowujący rok 2013. 
 

 Sprzedaż udziałów IFM Corporate Finance 
W  dniu 23 maja 2014 roku nastąpiła sprzedaż 50% udziałów, jakie Investment Fund 
Managers S.A. posiadał w Spółce IFM Corporate Finance Sp. z o. o. 
 

 IFM Globalnych Szans FIZ  
W dniu 26 maja 2014 roku IFM Global Asset Management Sp. z o.o. zawarła z AgioFunds 
Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę o współpracy w zakresie utworzenia      
i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Spółka rozpoczęła zarządzanie 
funduszem IFM Globalnych Szans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dniem 11 lipca 2014 
roku, pozyskując tym sposobem aktywa do zarządzania w wysokości 16 696 652,32 zł. IFM 
Globalnych Szans FIZ jest globalnie zrównoważonym funduszem inwestycyjnym, 
zorientowanym na osiągnięcie średniorocznej stopy zwrotu w wysokości przekraczającej 
stopę referencyjną. Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany międzynarodowy portfel akcji  
i obligacji na zasadzie aktywnej alokacji, wykorzystując wyspecjalizowane fundusze 
inwestycyjne i inne instrumenty finansowe dopuszczone przez Statut. Na dzień 31 grudnia 
2014 roku wartość aktywów w zarządzanym funduszu wyniosła 22 055 667,15 zł. 
 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
W dniu 29 maja 2014 roku odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Emitenta w ramach, którego zatwierdzono jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania 
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finansowe oraz sprawozdania z działalności, a także udzielono absolutorium Zarządowi  
i Radzie Nadzorczej za rok 2013. Ponadto podjęto uchwałę nr 8 w sprawie pokrycia starty za 
rok obrotowy 2013, zgodnie z którą, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez 
Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło wykazaną  
w rachunku zysków i strat stratę w wysokości 769.037,68 zł netto pokryć z zysków 
wypracowanych w latach następnych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając 
stosownie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej podjęło 
uchwałę nr 16,  uchwałę nr 17, uchwałę nr 18, uchwałę nr 19, uchwałę nr 20, na podstawie 
których powołano do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję obecny skład Rady 
Nadzorczej przedstawiony szczegółowo w pkt. 1.5. niniejszego sprawozdania. 
 

 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki  
W dniu 24 kwietnia 2014 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
zależnej Emitenta, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., podczas którego zatwierdzone 
zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2013, a także 
udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za rok 2013. Podjęta została również 
uchwała nr 10 w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2013  
w wysokości 113 380,79 zł na kapitał zapasowy. 
 

 Podatkowa Grupa Kapitałowa 
Dnia 5 czerwca 2014 roku Investment Fund Managers S.A.  oraz spółka od niego zależna, dom 
maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o., w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 
roku, nr 74, poz. 397 ze zm.) zawarły między sobą umowę o utworzeniu podatkowej grupy 
kapitałowej. W przedmiotowej umowie Investment Fund Managers S.A. został wskazany jako 
spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających  
z ustawy oraz z przepisów ordynacji podatkowej. Umowa została zawarta na okres od  
1 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku. W dniu 14 lipca 2014 roku Urząd Skarbowy 
w Warszawie dokonał rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A. na okres 6 lat podatkowych. 
 

 Badanie i Ocena Nadzorcza (BION)  
W czerwcu 2014 roku Spółka została poddana przez Komisję Nadzoru Finansowego badaniu 
i ocenie nadzorczej  (BION). Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie art. 98 oraz Ustawy 
z dnia 29 lipca 2015 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz.94,  
z późn. zm.) przeprowadza, co najmniej raz w roku, badanie i ocenę nadzorczą polegającą na 
dokonaniu przeglądu procedur, procesów, mechanizmów i strategii wdrożonych przez domy 
maklerskie, w zakresie przestrzegania m.in. 98a ust. 1 Ustawy oraz oceny ryzyka związanego 
z prowadzeniem działalności maklerskiej. Wypełniając powyższy obowiązek Komisja 
Nadzoru Finansowego przeprowadziła proces weryfikacji i wydała ocenę nadzorczą dla 
domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., na dzień 30 czerwca 2014 roku – 
2,0 (2,21) (Przyjęta skala oceny nadzorczej jest 4 – stopniowa. Zgodnie ze skalą, ocena 1 jest 
oceną najlepszą, zaś ocena 4 jest oceną najniższą). Podstawą nadania oceny nadzorczej był 
prowadzony przez KNF nadzór analityczny, o którym mowa w §4 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia badania i oceny 
nadzorczej domów maklerskich, uwzględniający dane wynikające z monitoringu 
ostrożnościowego (w szczególności informacje dotyczące profilu i poziomu ryzyka, 
spełniania norm adekwatności kapitałowej oraz innych norm określonych przepisami 
regulującymi działalność domów maklerskich, a także sytuacji finansowej podmiotu). 
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Powyższa ocena nadzorcza zapewnia o pełnej płynności domu maklerskiego, podkreśla 
skuteczność wewnętrznej kontroli w zakresie obowiązujących przepisów regulujących 
zarządzanie różnymi grupami ryzyka, potwierdza objęcie wszystkich czynności 
wykonywanych niezbędnymi procedurami oraz zapewnia o poziomie wiedzy fachowej 
pracowników oceniających odpowiedniość produktów dla klienta. 
 

 Zmiany w Zarządzie 
W 2014 roku miały miejsce istotne zdarzenia związane ze zmianą w składzie organów 
zarządzających spółek Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Szczegółowe 
informacje na ten temat zostały omówione w pkt. 1.4 niniejszego sprawozdania. Zmiany  
w Zarządzie Investment Fund Managers S.A. oraz jej spółki zależnej były zbieżne z interesem 
Grupy Kapitałowej i miały na celu utrzymanie najwyższych standardów zarządzania oraz 
odpowiednią realizację strategicznych celów i planów w dążeniu do wzrostu wartości Grupy 
Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.   
 

 Podwyższenie kapitału  
W dniu 1 września 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej  
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 200 000,00 złotych 
do kwoty 1 400 000,00 złotych. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez utworzenie 
nowych udziałów w liczbie 400 o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Udziały zostały 
objęte przez dotychczasowego Wspólnika, Spółkę Investment Fund Managers S.A. i opłacone 
gotówką.   
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego miało miejsce  
w dniu 20 listopada 2014 roku.  
 

 Działalność operacyjna  
W omawianym okresie sprawozdawczym spółka zależna IFM Global Asset Management Sp.  
z o.o. zawarła 15 nowych umów o Zarządzanie Portfelem. W okresie od 1 stycznia do  
31 grudnia 2014 roku Spółka pozyskała do zarządzania aktywa w wysokości 44 271 760,36 
zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość aktywów portfeli instrumentów finansowych pod 
zarządzaniem domu maklerskiego wyniosła 104 319 889,22 zł., co stanowi wzrost o 47,73% 
w porównaniu do poziomu aktywów na koniec IV kwartału 2013 roku.   
 

 Wyniki zarządzania asset management  
Niezależne medium – Gazeta Giełdy Parkiet opublikowała w 2014 roku kwartalne i półroczne 
zestawienie wyników zarządzania aktywami instytucji asset management w Polsce.  
W powstałej analizie rozwiązania domu maklerskiego zajęły czołowe miejsca. Uzyskane 
wyniki Strategii IFM Global Asset Management bardzo dobrze prezentowały się na tle 
rozwiązań konkurencyjnych oraz w odniesieniu do rynkowych benchmarków, potwierdzając 
słuszność globalnego podejścia do inwestowania.  
Strategia  IFM Akcyjna Globalna i Zrównoważona Globalna okazały się najlepsze na tle 
konkurencji w II kwartale 2014 roku. W II półroczu 2014 roku ponownie zwrócono uwagę na 
preferowaną przez klientów Strategię IFM Zrównoważoną Globalną (w trakcie roku nastąpiła 
zmiana nazwy na Strategię IFM Globalną Aktywnej Alokacji). Okazała się ona najlepsza wśród 
rozwiązań zrównoważonych w całym 2014 roku. Dodatkowo w IV kwartale ubiegłego roku 
najlepiej wypadła Strategia IFM Globalna Ostrożnej Alokacji (uprzednio Strategia IFM 
Zrównoważona Konserwatywna). Kolejną satysfakcjonującą oceną w ww. publikacji było 
uplasowanie się wyniku zarządzanej Strategii IFM Globalnych Innowacji (uprzednio Strategia 
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IFM Akcyjna Globalna) w grupie 5 produktów rynkowych, które zapewniły klientom dodatnie 
stopy zwrotu w porównaniu do 18 produktów, które zamknęły okres wynikami ujemnymi. 

 Strategia wizerunku i komunikacji 
Istotnym elementem działalności spółek Grupy w 2014 roku była finalizacja działań 
zmierzających do opracowania strategii marketingowej dla Grupy Kapitałowej Investment 
Fund Managers S.A., niezbędnej do realizacji komunikacji z klientem i wsparcia sprzedaży. 
Implementacja projektów wspierających ugruntowanie wizerunku marki jest realizowana od 
I kwartału 2015 roku.  
 

 Fundusze IFM 
W 2014 roku Grupa Kapitałowa Investment Fund Managers S.A. kontynuowała prace 
koncepcyjne zmierzające do rozpoczęcia realizacji projektu funduszy pod marką IFM.  W IV 
kwartale ubiegłego roku opracowana została struktura prawna, koncepcja produktowa oraz 
zamysł sieci dystrybucji. 
 

 Wyjazdy analityczne 
Departament Zarządzania Portfelami spółki zależnej IFM Global Asset Management Sp. z o.o. 
zrealizował  w 2014 roku 4 wyjazdy analityczne  do USA, Hong-Kongu, Singapuru i Wielkiej 
Brytanii, które pozwoliły na uzyskanie istotnych danych decyzyjnych, uaktualniając bieżącą 
sytuację i perspektywy rynku Stanów Zjednoczonych, Azji i Europy. Wiele wydarzeń, 
determinujących rozwój sytuacji na krajowym rynku, ma swój początek na globalnych 
rynkach finansowych. W takich warunkach właśnie nieoceniona okazuje się możliwość 
wymiany poglądów z największymi ekspertami z poszczególnych regionów. 
 

 Komunikacja medialna 
Przyjęta i stosowana od lat strategia pozyskiwania wiedzy inwestycyjnej i jej 
odzwierciedlenie w wynikach Strategii IFM Global Asset Management Sp. z o.o. uplasowało 
spółki Grupy Kapitałowej także w gronie ekspertów w relacjach z mediami. Stąd częsta 
obecność w roku 2014 Prezesa Zarządu Spółki, m.in. w TVN Biznes i Świat czy Gazecie Giełdy 
Parkiet. 
 

 System informatyczny 
W marcu 2014 roku podmiot zależny, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., rozpoczęła 
realizację wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania portfelem inwestycyjnym, 
którego zaawansowana funkcjonalność umożliwia Spółce szybsze reagowanie na zachodzące 
zmiany przy zachowaniu zgodności oraz kontroli spójności założeń ryzyka. Zakończenie 
wdrożenia tego narzędzia jest planowane w drugim półroczu 2015 roku. 
 
 

3.2. ZASOBY LUDZKIE 
 

W roku 2014 przeciętne zatrudnienie Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.  
w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 18,4. 

Zasoby ludzkie Grupy Kapitałowej oraz spółki dominującej w 2014 roku przedstawia 
poniższa tabela: 
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 Grupa Kapitałowa  Jednostka Dominująca 

Liczba pracowników (pełny etat) 15 6 
 

Liczba pracowników na (niepełnym etacie 
w przeliczeniu na pełny etat) 
 

3,4 1,1 

Inne formy zatrudnienia 4 2 

Struktura zatrudnienia  
wg wykształcenia w przeliczeniu do ilości 
osób zatrudnionych 

Średnie – 3,44%                              Średnie – 8,33% 

Wyższe – 96,56%            Wyższe – 91,67% 

Struktura zatrudnienia wg płci  
w przeliczeniu do ilości osób 
zatrudnionych 

Kobiety – 65,51%          Kobiety – 75,00% 

Mężczyźni – 34,49%          Mężczyźni –25,00% 

Źródło: Emitent 

 
3.3. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

 
Odpowiedzialność społeczna w zakresie zasobów ludzkich 
 
Funkcjonując w ramach Grupy Kapitałowej organy zarządcze Spółek dokładają należytej 
staranności w popularyzacji nadrzędnych wartości i zasad obowiązujących w strukturach 
Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. 
 
Cenionym przez Członków Zarządu Spółek z Grupy aktywem są pracownicy – ich 
odpowiedzialność i chęć udziału w kolejnych projektach oraz wzroście jej wartości powoduje 
w pełni zintegrowaną współpracę między Oddziałami, Departamentami oraz Zespołami. 
Przekłada się to, m.in. na jakość odpowiadania na potrzeby klientów, szybkość realizowania 
kolejnych zamierzeń Grupy Kapitałowej, jak i w pełni niezależne dzielenie się z Zarządem 
obserwacjami i pomysłami. 
 
W ramach inwestowania w rozwój,  obok wymaganych szkoleń operacyjnych, pracownicy 
uczestniczą w szkoleniach niestandardowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe, które 
przełożą się na jakość pracy, zadowolenie klientów i wycenę dla akcjonariuszy. 
 
Realizując tak rozumiane podnoszenie wartości Grupy Kapitałowej pracownicy spółki 
zależnej, IFM Global Asset Management Sp. z o.o. zostali skierowani w 2014 roku do 
Singapuru na pierwszą w historii edycję kursu INSEAD Advanced Asset Management  
z zakresu zaawansowanego zarządzania aktywami oraz na szkolenia prowadzone przez 
Thomson Reuters – dotyczące obsługi ich platformy. 
 
Odpowiedzialność społeczna w zakresie inicjatyw społecznych  
 
Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w codziennej 
działalności angażują się w ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie poprzez wsparcie 
Fundacji Iskierka, działającej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. 

W roku 2014 Zarząd Spółki doprowadził do przedstawienia reprezentacji Fundacji Iskierka  
w Klubie Polskiej Rady Biznesu. Wynikiem tego Fundacja otrzymała możliwość 
zaprezentowania się, a w ślad za tym uzyskała główną nagrodę im. Jana Wejcherta  
w kategorii Działalność Społeczna. Fundacja pozyskała tym sposobem istotną dla swej 
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działalności nagrodę pieniężną o wartości 100 tys. zł oraz bez wątpienia zwiększyła swą 
rozpoznawalność na terenie całego kraju w gronie dużego biznesu.  
 

3.4. RELACJE INWESTORSKIE 

Transparentność oraz wysoka jakość polityki informacyjnej to kluczowe kierunki 
komunikacji Investment Fund Managers S.A. z rynkiem kapitałowym. Oprócz działań 
obligatoryjnych Spółka podejmuje wszelkie starania mające na celu utrzymanie wysokiego  
i przejrzystego poziomu corporate governance. 

3.5. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM   
 
W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz 
na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Investment Fund Managers S.A., jak  
i Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej nie była stroną żadnych postępowań przed 
organami rządowymi, postępowań sądowych istotnych dla jej sytuacji finansowej lub 
rentowności. 
 

3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH 
 

Zarząd Investment Fund Managers S.A. nie podawał do publicznej wiadomości wartości  
prognoz  wyników finansowych Grupy Kapitałowej na rok 2014.  
 
W roku 2015 prognozy finansowe również nie będą publikowane. 
 
 

3.7. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku  Grupa Kapitałowa Investment Fund 
Managers S.A. zamknęła wynikiem finansowym netto na poziomie 518 952,41 zł wykazując 
całkowity dochód w kwocie 3 981 667,46 zł. 

Bilans Grupy Kapitałowej w 2014 roku zamknął się sumą 5 386 040,39 zł. Suma bilansowa 
wzrosła o 117,95% wobec zamknięcia roku 2013.  

Podobnie jak w roku ubiegłym najwyższy udział w wartości aktywów stanowiły aktywa 
obrotowe, tj. 76,78%. Niezmienna wobec 2013 roku ich struktura wskazuje na przewagę 
płynnych składowych: 

 inwestycje krótkoterminowe 66,71%  
 należności krótkoterminowe 30,83% 

Wartość 97,54% zasobów finansowych podkreśla bieżące płynnościowe bezpieczeństwo 
Grupy i jej stałą zdolność do dalszego finansowania swojej działalności.  

Wynik ten przełożył się na poziom ogólnej płynności Grupy Kapitałowej, który wyniósł aż 
1314,04%, co wskazuje na zdolność podmiotów Grupy Kapitałowej do terminowego 
regulowania zobowiązań. 

Podobnie komfortowa sytuacja ma miejsce po stronie pasywów. Nadal utrzymuje się ich 
struktura wskazująca na przewagę kapitału własnego – 88,60% udział. Pozwoliło to 
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zachować zbliżony do ubiegłorocznego poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej, który wyniósł 
5,84%.  

Przychody z działalności podstawowej Grupy Kapitałowej wygenerowane w 2014 roku 
wykazały 10,65% przyrost w porównaniu z rokiem poprzednim.  

Najistotniejsze wzrosty (mierzone dynamiką) Grupa osiągnęła na poziomie każdego poziomu 
zysku przekładając to na 233% wzrost EBITDA:  

 zysk ze sprzedaży 181%  
 zysk z działalności operacyjnej 177% 
 zysk z działalności gospodarczej 188%  
 zysk brutto 188%  
 zysk netto 179%  

Znalazło to odzwierciedlenie we wskaźnikach wyceny rentowności Grupy Kapitałowej, na 
każdym jej poziomie, które wyprowadzone zostały z wartości  ujemnych do istotnie 
dodatnich, osiągając kolejno poziom: 

 10,65% rentowność operacyjna  
 17,27% rentowność mierzona w oparciu o EBITDA 
 13,03% rentowność netto 

Dodatni poziom i wartość zysku netto przełożyły się również w 2014 roku na rentowność 
kapitału własnego (ROE)10,88% i majątku (ROA) 9,64%. 

Istotnym czynnikiem roku 2014, jaki wpłynął na poziom zobowiązań podatkowych, a tym 
samym przełożył się na wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej było utworzenie 
podatkowej grupy kapitałowej. 

 
3.8. ZDARZENIA I OKOLICZNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ, 

KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM  
 

Dnia 6 lutego 2015 roku opublikowany został raport okresowy Grupy Kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A., w którym zaprezentowano niezaudytowane skonsolidowane 
wyniki za okres IV kwartału 2014 roku, w tym jednostki dominującej Investment Fund 
Managers S.A. oraz jednostki zależnej IFM Global Asset Management Sp. z o.o. 

Dnia 12 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej podjęło 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 400 000,00 złotych do 
kwoty 1 600 000,00 złotych. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez utworzenie nowych 
udziałów w liczbie 400 o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Udziały zostały objęte 
przez dotychczasowego Wspólnika, Spółkę Investment Fund Managers S.A. i opłacone 
gotówką. 

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. w dniu 13 lutego 2015 roku poinformował,  
zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Emitenta na dzień 11 marca 2015 roku, opublikowanymi raportem bieżącym nr 6 z dnia 13 
lutego 2015 roku oraz raportem bieżącym nr 9 z dnia 20 lutego 2015 roku, uwzględniając 
poziom zysku wypracowanego w 2014 roku oraz kondycję finansową Spółki, podjął decyzję  
o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o podziale zysku za rok 
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obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 na kapitał zapasowy  
i wypłacenie dywidendy dla Akcjonariuszy oraz przeznaczenie kapitału zapasowego na 
pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Zarząd Spółki uzasadnił swoją rekomendację w oparciu o przeprowadzone wewnętrznie 
analizy wyników finansowych, działaniem w interesie akcjonariuszy, jak i perspektywy 
rozwoju Spółki. 

3.9. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Kierunki rozwoju Emitenta zostały zaprezentowane w Dokumencie Informacyjnym 
Investment Fund Managers S.A., który został przekazany do publicznej wiadomości  
w związku z debiutem Emitenta na rynku papierów wartościowych New Connect.  

Podstawowym celem spółek Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. na 2015 rok 
jest zwiększenie rozmiaru prowadzonej działalności poprzez wzrost wartości aktywów  
w zarządzaniu oraz rozwój produktowy w obecnym segmencie działalności spółki zależnej 
(klienci z aktywami do zainwestowania na poziomie min. 2 mln złotych) oraz w segmencie 
detalicznym poprzez rozpoczęcie zarządzania funduszami otwartymi. Celami pośrednimi są 
zwiększenie rozpoznawalności marki IFM poprzez strategię wizerunku i komunikację 
medialną, która została przygotowana w 2014 roku, a zostanie w pełni zrealizowana w 2015 
roku, jak również zakończenie wdrożenia dedykowanego systemu zarządzania portfelami.  
 
Celem strategicznym spółek Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. jest 
zrealizowanie projektu funduszy IFM, który stworzy spółce zależnej możliwość zarządzania 
portfelami funduszy i da szanse na dynamiczny wzrost aktywów w zarządzaniu. Termin 
uruchomienia tego projektu został ustalony na drugie półrocze 2015 roku. 
 
Jednocześnie Grupa planuje dalszą koncentrację na działaniach zmierzających do zwiększenia 
poziomu aktywów w zarządzaniu w ramach usług asset management domu maklerskiego 
IFM Global Asset Management Sp. z o.o. 
 
Powyżej wskazane działania będą ścisłą realizacją przyjętych założeń strategii, czyli 
wyznaczonych konkretnych kierunków działań Grupy Kapitałowej Investment Fund 
Managers S.A.  na najbliższe lata.  
 
Zarząd ocenia perspektywy rozwoju działalności spółek z Grupy Kapitałowej Investment 
Fund Managers S.A. jako dobre biorąc pod uwagę koniunkturę na rynkach kapitałowych, 
przyrost aktywów funduszy na rynku krajowym oraz plany rozszerzenia palety oferowanych 
produktów o rozwiązania skierowane do klienta detalicznego. 
 

3.10. NABYCIE/ZBYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania Investment Fund Managers S.A. nie nabywała, ani nie sprzedawała 
akcji własnych. 

Osoby działające w imieniu Investment Fund Managers S.A. oraz jej spółki zależnej zostały 
wskazane w pkt. 1.11 niniejszego sprawozdania. 
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3.11. INFORMACJA O PODMIOCIE PROWADZĄCYM RACHUNKOWOŚĆ 
 
Do dnia 31 lipca 2014 roku obsługę rachunkowości spółek Grupy Kapitałowej Investment 
Fund Managers S.A. prowadziło Biuro Podatkowe Eurotax Iwona Wrochniewska z siedzibą w 
Warszawie, ul. Chłopickiego 17/19. Od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania obsługę finansowo – księgową prowadziło Biuro Rachunkowe 
Analiza Jolanta Pol z siedzibą w Zabrzu, ul. Kordeckiego 15. 
 
 

3.12. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA 
 

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. oraz sporządzenia opinii  
z badania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku jest firma Bilans Consulting Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 3 lok 2,  wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1250.  
 
Umowa na wykonanie badania za 2014 rok została zawarta w dniu 13 stycznia 2015 roku na 
okres potrzebny do realizacji powierzonych zadań. W wykonaniu przedmiotu tej umowy 
podmiot uprawniony reprezentował kluczowy biegły rewident Pani Stanisława 
Bachurzewska  (nr ewidencyjny 8904 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). 

Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. została przedstawiona w nocie nr 40 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 rok. 

 
3.13. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 

 
Zarząd Investment Fund Managers S.A. obecnie nie widzi zagrożenia kontynuacji działalności 
spółek Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.                                                                    
 
 
 

 

Warszawa, 23 lutego 2015 roku 

 
 
 
                                                                                   

 

 
 
Izabela Piecuch-Jawień 
Prezes Zarządu  
Investment Fund Managers S.A. 
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CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

Grupa Kapitałowa Investment Fund Managers S.A. podlega poniższym czynnikom ryzyka, 
które nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Ze względu 
na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nie ujęte  
w niniejszym sprawozdaniu czynniki ryzyka i zagrożeń, mogą wpływać na działalność Grupy 
Kapitałowej. Podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej Investment Fund 
Managers S.A aktywnie zarządzają ryzykiem operacyjnym i finansowym w celu 
maksymalizacji wartości rynkowej Grupy Kapitałowej.   
 

 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Rozwój rynku zarządzania aktywami, funduszy inwestycyjnych, doradztwa inwestycyjnego 
oraz popyt na strategie inwestycyjne oferowane przez Grupę Kapitałową Investment Fund 
Managers S.A. są skorelowane z sytuacją makroekonomiczną Polski i świata. Wzrost 
gospodarczy Polski przekłada się, między innymi, na wzrost rozporządzalnego dochodu 
obywateli oraz skłonność do oszczędzania oraz inwestowania wolnych środków  
w instrumenty finansowe inne niż lokaty bankowe. Na wyniki finansowe osiągane przez 
Emitenta największy wpływ wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom stóp 
procentowych, poziom inflacji, stopa bezrobocia, wzrost realny wynagrodzeń oraz 
oszczędności gospodarstw domowych, nie tylko w Polsce, ale również w głównych 
gospodarkach świata. Pogarszanie się sytuacji makroekonomicznej w kraju i w głównych 
gospodarkach światowych może spowodować obniżenie zainteresowania klientów ofertą 
Grupy, a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

Należy jednak mieć na uwadze, że Emitent dedykuje swoje usługi klientom zamożnym. Osoby 
te posiadły kapitał, który inwestują ze pośrednictwem Emitenta. Kapitał ten nie stanowi 
źródła utrzymania klientów. Nie jest on zatem konsumowany przez klientów na skutek 
pogorszenia koniunktury. Z zainwestowanego do tej pory przez klientów kapitału Emitent 
czerpie dochody. 

Ryzyko pogorszenia koniunktury nie wpływa zatem na zaprzestanie generowania dochodów 
przez Grupę Kapitałową. Może jedynie obniżyć jego dynamikę – klienci nie będą 
wypracowywać kolejnych oszczędności i nie będą ich inwestować.  

Ryzyko to jest z kolei ograniczone poprzez specjalizację Emitenta. Pogorszona koniunktura 
na części rynków, nie zawsze idzie w parze z gorszą koniunkturą na wszystkich rynkach 
świata. Gorsza koniunktura na rynkach akcji może powodować lepszą na rynkach obligacji.  
W pozytywny sposób może reagować część walut. Wszystkie te ruchy na rynkach 
wykorzystuje Emitent poprzez aktywne zarządzanie swoimi strategiami inwestycyjnymi.  
W sytuacji pogorszonej koniunktury istotnie widoczne są efekty inwestycyjnej koncentracji 
Emitenta. 
 

 Ryzyko związane z koniunkturą na rynkach kapitałowych 

Działalność Emitenta jest bezpośrednio powiązana z rynkiem kapitałowym (rozumianym 
jako globalne rynki akcji, obligacji i walut). Sytuacja na rynku kapitałowym wpływa 
bezpośrednio zarówno na popyt na oferowane przez Emitenta rozwiązania i usługi, jak i na 
możliwe do uzyskania przez Spółkę przychody. Sytuacja na rynku kapitałowym podlega 
wahaniom koniunkturalnym. Pogorszenie się koniunktury na rynku kapitałowym może 
wpłynąć na znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej Emitenta. Ze względu na 
globalizację gospodarek, rosnącą swobodę w przepływach kapitału, na sytuację na krajowym 
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rynku kapitałowym wpływają również warunki makroekonomiczne w innych krajach. 
Dlatego należy podkreślić, że Emitent posiada w ofercie globalne strategie inwestycyjne 
oparte o fundusze inwestycyjne lokujące swoje aktywa na całym świecie, w zdecydowanej 
większości poza polskim rynkiem kapitałowym. Strategie te wykorzystują potencjał 
globalnego rynku akcji, obligacji i walut. To przyczynia się do łagodzenia skutków wahań 
koniunktury na rynkach kapitałowych.  
 

 Ryzyko pogorszenia się koniunktury w sektorze usług finansowych 

Koniunktura na rynku usług finansowych jest pozytywnie skorelowana ze wzrostem wartości 
aktywów pod opieką Emitenta i spółki zależnej, co wynika z poziomu koniunktury na rynku 
kapitałowym oraz poziomem koniunktury w całej gospodarce światowej. Inwestor powinien 
wziąć pod uwagę, że nie można zapewnić, iż rozwój sektora usług finansowych, w którym 
działa Emitent, w przyszłości utrzymywać się będzie na odpowiednio wysokim poziomie, 
zapewniającym rozwój Grupy Kapitałowej. 
 

 Ryzyko wzrostu konkurencji 

Konkurencja na rynku funduszy inwestycyjnych oraz zarzadzania aktywami ma tendencję 
wzrostową i cechuje się rywalizacją o klienta pomiędzy bankami, towarzystwami funduszy 
inwestycyjnych, doradcami finansowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz biurami 
maklerskimi. Podmioty konkurencyjne mogą w przyszłości wymusić konieczność obniżenia 
osiąganych marż i zwiększenia wydatków związanych z promocją usług Emitenta, co może 
się przełożyć na spadek rentowności działalności Emitenta. Grupa Kapitałowa nie ma 
wpływu na podejmowane przez podmioty konkurencyjne działania, ale ma możliwość 
wzmocnienia pozycji na rynku dzięki innowacyjnej ofercie, wykwalifikowanej kadrze oraz 
wysokiej jakości oferowanych i świadczonych usług. 
 

 Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich 

Emitent prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
zatrudnionych specjalistów. Utrata kluczowych pracowników lub przedstawicieli 
kierownictwa może wpłynąć niekorzystnie na prowadzoną przez Emitenta działalność.  
W celu minimalizacji zagrożenia utraty kluczowych pracowników Emitent stwarza 
odpowiednie warunki pracy i motywujące systemy wynagradzania (systemy premiowe). 
Struktura zatrudnienia zapewnia ciągłość merytoryczną i operacyjną działalności.  
 

 Ryzyko utraty zezwolenia na wykonywanie działalności 

Działalność Emitenta w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
otwartych i specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie usług 
zarządzania inwestycjami (asset management), w których skład wchodzi jeden lub większa 
liczba instrumentów finansowych, jest możliwa dzięki stosownym zezwoleniom wydanym 
przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 
KNF może odebrać zezwolenie w przedmiotowym zakresie zwłaszcza, jeżeli spółki z Grupy 
przestaną spełniać wymogi niezbędne do jego posiadania lub istotnie naruszy obowiązujące 
przepisy prawa. Emitent dokłada wszelkich starań, aby spełniać wszystkie niezbędne wymogi 
formalnoprawne oraz należycie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.  
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 Ryzyko nieosiągnięcia założonych celów strategicznych 

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od dobrych wyników 
inwestycyjnych w wyniku świadczonych usług oraz znacznego zwiększenia 
rozpoznawalności marki. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wszystkich założonych celów 
strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta 
zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. 
Działania Grupy, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 
nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta.  
W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 
potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Grupy Kapitałowej, a w razie 
potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 
 

 Ryzyko walutowe 

Emitent koncentruje swoją działalność gospodarczą na terenie Polski i nie prowadzi 
sprzedaży swoich usług za granicą. Jednakże w swojej ofercie Emitent posiada fundusze 
denominowane w walutach obcych, a przychody związane z ich sprzedażą się wypłacane  
w walutach obcych, jednak stanowią one marginalną cześć przychodów ogółem. Emitent 
minimalizuje ryzyko walutowe nie utrzymując pozycji walutowych, poza krótkoterminowymi 
rozliczeniami wynikającymi z działalności operacyjnej. 
 

 Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego 

Emitent narażony jest na ryzyko zmian w polskim i unijnym ustawodawstwie. Przepisy 
prawa ulegają częstym zmianom, które w odniesieniu do prawa regulującego prowadzenie 
działalności gospodarczej przez Emitenta w szczególności prawa handlowego (w tym prawa 
spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), prawa 
regulującego organizację i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych oraz prawa pracy  
i ubezpieczeń społecznych mogą wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej. Zmiana obecnie 
obowiązujących przepisów prawa, w taki sposób, iż nowe regulacje prawne okażą się mniej 
korzystne dla Emitent, może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na wyniki finansowe 
Grupy. 

Ponadto wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się 
z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi 
interpretacjami przyjmowanymi przez sądy i inne organy. Zmiany w obowiązujących 
przepisach mogą mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta 
przykładowo poprzez wzrost obciążeń publiczno-prawnych lub wzrost kosztów Emitenta. 
 

 Ryzyko związane z  niestabilnością systemu podatkowego 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele 
z przepisów obowiązujących nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny, 
prowadzący do jednolitej wykładni i interpretacji. Zmiany w prawie podatkowym mogą mieć 
istotny wpływ na działalność Spółki oraz utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, 
w tym planowanie podatkowe, co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. 
Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności regulacji 
prawnopodatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego z regulacją UE. 
Wobec powyższego Emitent  nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych, które 
mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej.  
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 Ryzyko wykluczenia z obrotu giełdowego 
 

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, wyklucza instrumenty finansowe  
z obrotu giełdowego: 

1)   jeśli ich zbywalność stała się ograniczona, 
2) na żądanie zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami 
       finansowymi, 
3)   w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
4)   w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ 
       nadzoru.  

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, może wykluczyć instrumenty 
finansowe z obrotu giełdowego: 

1)  jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy 
       warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, 
2)   jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
3)   na wniosek emitenta, 
4) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 
       wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 
       zaspokojenie kosztów postępowania, 
5)   jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
6)  wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale 
       lub przekształceniu, 
7)  jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na 
       danym instrumencie finansowym, 
8)  wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy 
      prawa, 
9)  wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Wykluczając instrumenty finansowe z obrotu giełdowego z powodów wskazanych  
w punktach 1), 3) oraz 5) powyżej, Zarząd GPW bierze pod uwagę strukturę własności 
emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i liczby akcji emitenta, będących  
w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych 
w pkt. 3) oraz 5) powyżej, Zarząd GPW bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego 
dziennego obrotu danym instrumentem finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ponadto, 
wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta Zarząd 
GPW może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków. Ponadto na podstawie art. 20 
ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót papierami 
wartościowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie 
interesów inwestorów, na żądanie Komisji, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję 
papiery wartościowe. W przypadku wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego, inwestorzy 
muszą liczyć się z utratą płynności przez te Akcje oraz obniżeniem ich wartości rynkowej.  
W ocenie Emitenta obecnie nie występują przesłanki do wykluczenia akcji z obrotu 
giełdowego. 
 
 
 

 Ryzyko kształtowania się kursu akcji, płynności obrotu w przyszłości  
i kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności 
 

Inwestycje dokonywane w akcje będące przedmiotem obrotu na GPW, generalnie cechują się 
wyższym ryzykiem od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa  
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w funduszach inwestycyjnych. Związane jest to z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji, 
zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Poziom kursu oraz płynność obrotu akcji 
notowanych na GPW zależą od wzajemnych relacji podaży i popytu. Wielkości te są 
wypadkową nie tylko wyników osiąganych przez notowane spółki, ale zależą również między 
innymi od czynników makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych rynkach giełdowych  
i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Nie można więc zapewnić, iż osoba, która 
nabyła akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje 
ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży Akcji po cenie niższej niż 
wyniosła cena ich nabycia. Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego nie powinno być 
interpretowane jako zapewnienie płynności ich obrotu. W przypadku, gdy odpowiedni 
poziom obrotów nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to negatywnie wpłynąć na 
płynność i cenę rynkową akcji Emitenta. Ponadto ze względu na obecną strukturę 
akcjonariatu Emitenta obrót wtórny akcjami Emitenta może charakteryzować się 
ograniczoną płynnością.  W świetle stanowiska prezentowanego przez GPW w sprawie 
funkcjonowania w obrocie giełdowym akcji o niskiej płynności, w przypadku gdy średnia 
wartość transakcji Akcjami będzie niższa niż 25.000 zł na sesję  
i jednocześnie średnia liczba transakcji będzie niższa niż 10 transakcji na sesję, a Spółka nie 
przystąpi do Programu Wspierania Płynności, wówczas zostanie sklasyfikowana jako 
należąca do Strefy Niższej Płynności. 
Zakwalifikowanie akcji Emitenta do Strefy Niższej Płynności oznaczać będzie usunięcie akcji  
z portfela indeksów giełdowych i przeniesienie akcji do notowań w systemie notowań 
jednolitych oraz szczególne oznaczenie w serwisach informacyjnych giełdy i w Cedule Giełdy 
Warszawskiej. 
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ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
Grupa Kapitałowa Investment Fund Managers S.A. przykłada dużą wagę do zapewnienia 
wszystkim akcjonariuszom równego i rzetelnego dostępu do informacji o Emitencie. 
 
Od dnia 11 lipca 2013 roku, tj. od dnia dopuszczenia akcji Investment Fund Managers S.A. do 
publicznego obrotu, Emitent podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartych  
w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na NewConnect". 
 
W roku obrotowym 2014 Emitent podejmował wszelkie starania mające na celu jak najlepsze 
dostosowanie swojego działania do zadeklarowanych zasad ładu korporacyjnego. 
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż z uwagi na zakres własnych kompetencji posiada 
ograniczony wpływ na możliwość implementacji wszystkich zasad ładu korporacyjnego 
przez wszystkich adresatów zasad oraz nie może zagwarantować, że zasady będą 
przestrzegane przez podmioty, na zachowanie których Emitent nie ma wpływu. Tym 
niemniej, Emitent czyni i będzie czynił starania, aby podmioty te przestrzegały wszystkich 
zasad ładu korporacyjnego. 
 
Oświadczenie Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2014 
przedstawia niniejsza tabela: 

 
ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH  

NA NEWCONNECT 

 
TAK/NIE UZASADNIENIE  

I KOMENTARZ 

 
1. 

 
Spółka powinna prowadzić przejrzystą  
i efektywną politykę informacyjną, zarówno  
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak  
i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki i interaktywny dostęp do 
informacji. Spółka korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, powinna 
zapewnić odpowiednią komunikację  
z inwestorami i analitykami, wykorzystując  
w tym celu również nowoczesne metody 
komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia  
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

 

TAK 

 
Z wyłączeniem transmisji 
oraz rejestracji obrad. 
Emitent nie deklaruje  
wprowadzić zasady 
transmitowania, rejestracji  
i upubliczniania obrad 
walnego zgromadzenia  
z wykorzystaniem sieci 
Internet z uwagi na 
optymalizacje kosztów 
organizacji WZ oraz brak 
przygotowania 
organizacyjnego. 
Pozostałe elementy, które 
składają się na wypełnienie 
tej zasady są w pełni 
stosowane przez Emitenta. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji  
i perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK 
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3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

 
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej  
działalności (strona startowa), TAK 

Strona internetowa Spółki 
znajduje się pod 
adresem www.ifmpl.com i 
zawiera wszystkie informacje 
wskazane w pkt. 3  
z wyłączeniem pkt. 3.3, 3.5, 
3.16. 

 
3.2. opis działalności ze wskazaniem rodzaju 
działalności z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK 

Opis działalności Emitenta 
znajdują się w zakładce Spółka 
na podstronie Profil 
działalności. 

 
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 
rynku, 

NIE 

Emitent prowadzi analizę 
rynku, na którym działa wraz 
z określeniem swojej pozycji 
na tym rynku tylko w zakresie 
interesującym Emitenta  
i według dostępności danych. 

 
3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki,   TAK 

Życiorysy zawodowe 
członków Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej znajdują się na 
podstronie Władze w zakładce 
Ład korporacyjny. 

 

3.5. powzięte przez Zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady  
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

NIE 

Emitent nie publikuje na 
stronie internetowej 
informacji o powiązaniach 
członków Rady Nadzorczej  
z akcjonariuszami, ponieważ 
nie otrzymuje takich 
oświadczeń od członków Rady 
Nadzorczej. 

 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

Dokumenty korporacyjne 
(Statut, regulaminy, 
dokumenty rejestrowe) 
znajdują się na podstronie 
Dokumenty w zakładce Ład 
korporacyjny. 

 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 

Opis planów strategicznych 
Emitenta znajduje się na 
podstronie Strategia  
w zakładce Spółka. 

 

3.8. opublikowane prognozy wyników  
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz  
z założeniami do tych prognoz oraz 
korektami do tych prognoz (w przypadku, 
gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE 
DOTYCZY 

Emitent nie publikował 
prognoz wyników 
finansowych na rok obrotowy 
2014 oraz na rok bieżący. 

 
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK 

Informacje dotyczące 
struktury  akcjonariatu 
Emitenta zamieszczone są  
w zakładce Akcje na 
podstronie Akcjonariat. 

 
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK Dane kontaktowe znajdują się 
w zakładce Kontakt. 
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 3.11. skreślony   

 
3.12. opublikowane raporty bieżące  
i okresowe, TAK 

Pełen wykaz raportów 
bieżących i okresowych 
znajduje się w zakładce 
Raporty z podziałem na 
bieżące, kwartalne i roczne, 
które zamieszczane są na 
stronie Emitenta niezwłocznie 
po publikacji. 

 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

TAK 

Z wyłączeniem spotkań  
z inwestorami i analitykami 
oraz konferencji prasowych. 
Emitent na bieżąco 
odpowiada na pytania 
inwestorów, analityków oraz 
mediów z wykorzystaniem 
ogólnodostępnych środków 
komunikacji oraz organizując 
spotkania indywidualne. 
Harmonogram planowanych 
wydarzeń korporacyjnych 
oraz publikacji raportów 
okresowych znajduje się  
w zakładce Kalendarium. 

 

3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza,  
z uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

Wskazane informacje 
publikowane są m.in.  
w zakładce Akcje, Strefa 
Inwestora na podstronie 
Dywidenda. 

 3.15. skreślony   

 

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed  
i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz  
z odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE 

Emitent  nie prowadził 
szczegółowych zapisów 
przebiegu obrad Walnych 
Zgromadzeń, zawierających 
wszystkie wypowiedzi  
i pytania. O umieszczeniu 
poszczególnych kwestii  
w protokołach Walnych 
Zgromadzeń decydował ich 
przewodniczący, kierując się 
przepisami prawa, wagą danej 
sprawy oraz uzasadnionymi 
żądaniami akcjonariuszy. 
Uczestnicy Walnych 
Zgromadzeń, zgodnie  
z przepisami kodeksu spółek 
handlowych, mają prawo 
składać oświadczenia na 
piśmie, które są załączane do 
protokołów. Emitent uznaje,  
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iż takie postępowanie  
w wystarczający sposób 
zapewnia transparentność 
obrad Walnych Zgromadzeń 
Emitenta. 

 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

NIE 
DOTYCZY

/TAK 

Wskazane zdarzenia 
korporacyjne nie wystąpiły 
w Spółce w raportowanym 
okresie. W przypadku 
wystąpienia niniejszego 
zdarzenia informacja zostanie 
opublikowana na podstronie 
poświęconej Walnemu 
Zgromadzeniu. 

 
3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

NIE 
DOTYCZY

/TAK 

Wskazane zdarzenia 
korporacyjne nie wystąpiły  
w Spółce w raportowanym 
okresie. W przypadku 
wystąpienia niniejszego 
zdarzenia informacja zostanie 
opublikowana na podstronie 
poświęconej Walnemu 
Zgromadzeniu. 

 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 
nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 

TAK 

Informacje na temat 
Autoryzowanego Doradcy 
Emitenta zamieszczone są  
w zakładce Strefa Inwestora 
na podstronie Autoryzowany 
Doradca. 

 
3.20. informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK 

Informacje na temat 
Animatora rynku Emitenta 
znajdują się w zakładce Strefa 
Inwestora na podstronie 
Animator. 

 
3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 

Emitent opublikował 
dokument informacyjny na 
stronie internetowej  
w zakładce Akcje. 

 3.22. skreślony   

 

Informacje zawarte na stronie internetowej 
powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej.  
W przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych 
na stronie internetowej, aktualizacja 
powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK 

W roku obrotowym 2014 
Emitent, we współpracy  
z wyspecjalizowaną agencją 
zewnętrzną, w zgodzie  
z zasadami dobrych praktyk  
i regulacji dotyczących 
funkcjonowania rynku 
kapitałowego, przygotował 
projekt nowej strony 
korporacyjnej Emitenta, która 
wdrożona zostanie z końcem 
bieżącego miesiąca. 
Aktualizacja strony odbywa 
się na bieżąco, bez zbędnej 
zwłoki. 
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4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta,  
w języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta. 

TAK 

Emitent prowadzi 
korporacyjną stronę 
internetową w języku 
polskim.  

5. 

Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą 
na stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

TAK 

W dedykowanej Spółce sekcji 
relacji inwestorskich na 
stronie www.gpwinfostrefa.pl 
znajdują się aktualne 
informacje na temat Emitenta. 

6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty  
z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

Emitent jest w bieżącym 
kontakcie ze swoim  
Autoryzowanym Doradcą. 
Osobą wyznaczoną do 
kontaktu jest pracownik sekcji 
Relacji Inwestorskich. 

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK Jak wyżej. 

8. 

Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 

TAK Jak wyżej. 

9.   Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

 
9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu  
i rady nadzorczej, 

NIE 

Wynagrodzenia Członków 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
objęte są klauzulą poufności  
i nie będą podlegały 
ujawnieniu przez Emitenta. 

9.2 

informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu 
świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie. 

NIE 

Wynagrodzenie 
Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywane od Emitenta  
z tytułu świadczenia wobec 
Emitenta usług objęte jest 
klauzulą poufności  
i nie będzie podlegało 
ujawnieniu przez Emitenta. 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć  
w obradach walnego zgromadzenia w 
składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 

W obradach Walnych 
Zgromadzeń Emitenta 
uczestniczą wybrani 
przedstawiciele Zarządu 
Emitenta i jednostki zależnej. 
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11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. 

TAK 

Emitent przestrzega tej zasady  
w ograniczonym zakresie. 
Emitent na bieżąco odpowiada 
na pytania inwestorów, 
analityków oraz mediów   
z wykorzystaniem 
ogólnodostępnych środków 
komunikacji.  

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

NIE 
DOTYCZY

/TAK 

Emitent nie emitował akcji  
w 2014 roku.  
W przypadku wystąpienia 
niniejszego zdarzenia 
informacje zostaną 
sprecyzowane. 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające  
z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

Walne Zgromadzenie 
Emitenta każdorazowo 
podejmuje uchwały  
w poszanowaniu praw  
akcjonariuszy zapewniając 
zachowanie niezbędnych 
odstępów czasowych. 

13a. 

W przypadku otrzymania przez Zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją  
i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd 
rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

NIE 
DOTYCZY

/TAK 

Niniejsze zdarzenie 
korporacyjne nie wystąpiło  
w roku 2014. 
W przypadku wystąpienia 
niniejszego zdarzenia zasada 
będzie respektowana przez 
Emitenta. 

14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 
terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

NIE 
DOTYCZY

/TAK 

Niniejsze zdarzenie 
korporacyjne nie wystąpiło  
w roku 2014. 
W przypadku wystąpienia 
niniejszego zdarzenia zasada 
będzie respektowana przez 
Emitenta. 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE 
DOTYCZY

/TAK 

Niniejsze zdarzenie 
korporacyjne nie wystąpiło  
w roku 2014. 
W przypadku wystąpienia 
niniejszego zdarzenia zasada 
będzie przestrzegana przez 
Emitenta. 
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16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne,  
w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które  
w ocenie emitenta mogą mieć  
w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta  
w trybie raportu bieżącego  
w okresie objętym raportem, 

 informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 
w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce  
w nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne  
z punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań  
z inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji 
raportu analitycznego. 

NIE 

 
W działalności Emitenta nie 
zachodzą tak dynamiczne 
zmiany, by raporty miesięczne 
wnosiły istotne z punktu 
widzenia inwestora 
informacje. Publikowane 
raporty bieżące i okresowe 
zapewniają akcjonariuszom 
oraz inwestorom dostęp do 
wszelkich informacji, 
pozwalających oceniać 
działalność i sytuację 
finansową Emitenta. 

16a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego  
w Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane  
w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie 
właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

NIE 
DOTYCZY

/TAK 

Niniejsze zdarzenie 
korporacyjne nie wystąpiło  
w roku 2014. 
W przypadku wystąpienia 
niniejszego zdarzenia zasada 
będzie przestrzegana przez 
Emitenta. 

17. skreślony   

   Źródło: Emitent 
Warszawa, 23 lutego 2015 roku 

Izabela Piecuch-Jawień 
Prezes Zarządu  
Investment Fund Managers S.A. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. 

w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za okres 

od 01.01.2014 do 31.12.2014  
 
 
 
Zarząd Investment Fund Managers S.A. na podstawie §5 ust 7.1. pkt 5 Załącznika nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, iż wedle swojej 
najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 
sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają 
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A.  oraz jej wynik finansowy. 
 
Ponadto sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., w tym 
opis podstawowych ryzyk i zagrożeń z prowadzoną działalnością. 
 
 

Warszawa, 23 lutego 2015 roku 
 
                                 
 
 
 

                                                                                                                                              
 

 
Izabela Piecuch-Jawień 
Prezes Zarządu  
Investment Fund Managers S.A. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. 

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
 
 
 

Zarząd Investment Fund Managers S.A., na podstawie §5 ust 7.1. pkt 6 Załącznika nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, iż podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący 
badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii  
o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
 

Warszawa, 23 lutego 2015 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Izabela Piecuch-Jawień 
Prezes Zarządu  
Investment Fund Managers S.A. 
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a) pnedstawia Eeteln ie i jasno sytuacje majatkNe i n na ̂$wa Gru py Kapitarowej na dzien I 1
qrudnia 2014roku, wlniku finan5ow€go za okes od l stycznia 2014bkudosl grudnia

b) sponqdzone zostaloi we wnystki.h lstotnych as pektach, zq od nie z okeS o nym w powolan€j
w}:ejusbwie ofaz wydanym najej p.dstawe pneplemi wykonaweyd

Ponadto, zgodnezF'ymaqanrami ustawyzdnia 29wreiia 1994 I o rachunkowos.,sh4iedamv,
:e sprawozdanie z dziala no3c Grupy Kapitalowej lest kompletne w rozum
nchutrkowo3ci oraz zaradnikiem nr 3 ,,hformacje b ez+e i okesowe w altenatv{nvfr svstenie
db6tu pnel€z'ryane w altematlavnym systemie obrotu na rynku,,New conn{t" do Requlaminu
A ternatlaneqd s)slsmu obrotu orqan zowan€oo prez Gielda Pap €l'jw wafrDsciowy.h w

waEzawa, dnia 23 uty 2015r.

D z r 4 q . +  n 4 u  3  a i s 6 n & ' i c 9  z o o :

1 ' /  -1  . "
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7. C4ai os6lna Epottu

1.7. Dane idedtylikuj4c Grupe KapiErow4

Sp6lka Dom nujao ctupy Gpitalowejdziala pod frm4Inv€stm€nt Flnd Manage6 5 A. z siedz b4

w wdrawie przy u. A. Ulzdowskie 41.

spdlka Dom nujEc powstala z pzeksztal.€nia spdlk InvestmentFund Market spolka 2 o.o.

akten iotaria nyn sporz4dzonynr dnia 0s styonia 2009 roku, R€p€rtoium A nr 13/2009 pue:

d  . o l o  P d  c 4

spdlka jest zarejestrowana w ejestz€ pdedsiabiorcdw w Sqdzi€ RejonolrYm d a n el wa6zawy

xll wydzia{ Gdspodardy (6jow€go Rejestru S4doweqo postanowietriem z dnia 22 styana 2009

roku, pod numerem 0000322019.

sp6rka Dom nujqc posiada numer d.ntyrk .ji podatkowej: NIP 526.27.50.360.

sratystyczny REGoN 015611731.Llzad +atystleny nada spdr.e DomrnuR.el nr

w roku badanym sp6lka prowadzila dzlalalnoli w zakes e zqodnym z powytej wpisem do (RS.

Kapitar wlasny Grupy Kapitalowej wedluq stanu na 3l qrudnia 201J rcku wynosll4TTt 369,962r'

Kapitarem podnawowyn ctupy (ap tarowej jest kapital podsbwdwy sFrki Dominuj4cej kt6ry na

dze i31grudna2014rckuL"ynos  219r  037,4021.  dz ie  l s i i .na  2 t  930 374 akqes . r i iA l ,  A2 ,

B i  c ,Dpo0 i10zr  kazda akc ja  Akc jeA ls {upDywi le jowaneodoqrosuwt€nspo56b, tena

wa nym zqromadzeniu ka:da z n ch daje pra\ro do dw(h qlosow, pozoslare akcF n e sa

W ror! badanym n€ bylo zmiar w kap tale po&tawowyn spdlkiDominuja.ej.

Rokiem obra.hunkowym Gtupy (apltalowej jest rck ka€ndauowy

sp6lk z dnem 01.11.2014r. ulwodyla podatkowq grupe kaptalowq, w sklad kL6rel wchodz4

spi ka doninujqG IN€stmentFund r,4anaqeE sA. spdll€ uale:na lFr"l CobalA55et Manaqenenl

sp, z o.o. zqodne z umowa podatkow€jqrupy kaptalowejsp{ ka hvestnenl Fund Manaqers s.a.

l€st sfilt€ reprezentuja.a w/w qfupa podatkowa w zakese obow 4zkow ,yn ikajqq/dr z ustar{y

PDOP oraz z prepis6w ordyna.ja Podalkowa. PieMry rok podatkowy podatkowel grupv

kapibrower rozpoaqlsiq l lstopada 201.1roku ikoddyllgtudnia 2015r.

okes e badanym zanqd spolki sprawowari:

. pai Aersander lawie6 Pferes zazqdu do dn.30,06.2014r.

. Panirzabela P€cuch rawen - Prezs zaEadu, od dn 01.07.2014r.

dnia zakoia€nia badana iie Lry{a9it zniany w skradz e za@du sp6lk Don nujac€j

dzie'i 3r.r2.2014r. w 3klad Rady Nadzorczej wchodzir

. Pai Adur chabowski Pn€wodn q4cy Rady Nadzold€j ,
^ .p /c^0d1,a.6 Fdd. Ndd/o,or

r Pan tur.r Krause cnoiek Rady Nadzou€j.,

tu 1 5neaa ,at I do a qtuE 204 L :1!;,tr:fi'l



. Pan lareklawieh Olonek Rady Nadzocej

r Pan Dar ur Kowalsk ' Grdnek Rady Nadzorczel

Do dnia zako"iczena lradania skrad Rady Nadzoraej nle 0le9r zmiane.

1,2. Inturnacje oje.ld$tkach w.hodz4cych w sklad Grupr KaPitalowej,

Na dz eri b ansowy w skrad qrupy kap lalowel wchodzq:

sF ka dom trujAG rnvstment Fund Manaqec S.A /
- splilka zaldna IFM cloba Ase

sp6lk objato komo idacjE peln4

1.3. Dane idenq.nkuj4.e podmiot uyawniony do badania.

sadanie skonsolidowaieqo sp€wozdania finansoweqo zosiaro przeprowaduone pzez tume Bians

consuting Sp. z o o. z siedz b4 w waeawe pzy u. Spalinowej 3 ok 2 wpena ia lista

podn ot6w uprawnonych do badania sprawdzda'i fnansowych pnez (raiow4Izbe beqrych

rcw dent6w pod nuherem 1250. Badanie pn€p@vadzono na podstawie umowy zawaftej dna 13

stycznia 2015 roku. podsbw4zawarcia umowy byla u.hwala Rady Nadard€j ni 1z dnE 03

w wykonaniu pdedmiotu tq umowy podmiot uprawnony €p€zentowal kl0aowy b eqt rew dent

stan slawa Bachuftwska (nf ewidencyjny 3904 K€jowej kby B eqry.h Rewident6w).

Badanie przeprcwadzono w siedzibie b ura Echunkowego prcwadza@qo kseqiSpDrkiw dniach od

02 uteqo do 03lutego 20ls roku onz w siedzibie audltora do dnia wydan a finiejszeqo raportu.

Kluoowy b eqly rewident odz bians onsu ting sp z o o. sp€lniaj4wym6g i eza eznoaciod

jednost€k wchodzqcych w skrad badanej Grupy Kapitalowej w rozum en u aft 56 t+ 3 i4 ustawy z

dna 7 maja 2009 6ku o beqtch r€w dentach i clr samor4dze, podmiotach uprawoiych do

badania sprawoudai finansowych omz o nadzoze pubianym (Dz u. Nr 77 Fd2 649).

1,4. Podstawa p.awna pEeprcwad@degp badania

Badanie skonsolidorvanego sprawozdania finansow.go pdepmwadz iamy w oparcu o:

. pzepisy u!b*y, dna 29 wneina 1994 roku D ra.hunkomic (Dz. u z 2013r. poz.330,

z  p6zne jsamizmanad,

. kajowe standardy r€w,j rnansoweji wydane prze: KrajowE 6da Bieqrych rcwdendw w

7.5. Cel badania i zak@ odpowiedziatddaci.

c.lem badania bylo wyGien e opn iwra: z 6potem, oy skone dowane sprawozdaiie finansoLle

Fn prawidlowe dr trete nie Fsno przedstawa sytuaqe majatkowa r nansowa, jak te, wynik

r nansow.y badanej Grrpy Kapilalowej

- - - - -



zakres spdjb pzeprcwadzoneqo badania Lvynilta ze spodQdzonej pnez nas dokumenta.j

r€w zylnej znajduj4.ej s€ w s edzibie Bilans consultinq 5p. z d.d.
'a 

ad \po{ dol1L cf, F5 oopo{cd'a11. /o oo?ddle1e

skonsolidowanego sprawozdania Rnans@eqoo€z spodadzen e sprawozdania z dz aralnoni

zqodn e z u5bwa o .a. hu n kowoac om z wyda nymi M jej podstawie pzepisa mi wyko na!!.zymi o cz

zalqcznikiem nr 3 
"lnforfra.je 

b etac okresow€watenatywnym5)5teneobrotu pt€kazJ van€

w art€matywnym system e obrotu na rynku ,,New connect" do Reguraminu Alternatwneqd

S'stemu Ob.otu organ zowan€go pnez G elde papier6w Wartoi. owl.h w wapawie S.A. oGz

in nymi obow ezuj4cymi p zepGa mi.

W trkcie badanla zanqd Spdk Dom nuja.€j zlozyl wystkie 2Qdane puez na5 otwiaddenia,

wyjalnien e iiirornacje oraz udostApn I nam weelkie dokm€nty nierbadne do wldaiia opinii

zadad sp.lkiDominuje@j podp er w dn u 13lutego 201s rcku o3wadqenie o konpletnolci,

rcte ndni i praw dlowo3.i zbadanelo skonso id.wanego sphwozdaNa

pnmiadzy dnien bilansowym, a dn em zakoidena badana nie wystQpit zdazenia, ktd.€ noor'yby

wp\aaa istotnie ̂a sytuacjQ f nansowa i maj4tkow4 qrupy rGp tarowej i wymagalyby dodatkoweso

ujecja w zbada^yn rkonso idoMnym sprawozdan u f naneDwln.

7.6, Idfonacje o skoBolidowadym spdwozdaaiu frnanswyn 4 poPEedni

skonso dowane spmwozdanie fnansowe sp.n4dzone na dre'i 31grudnia 2013 oku za oke5

koida.y sie rego dn a zostalo zbadan€ pQez weMbqa sp. z o o uzyskalo opinie bieqleqo

Skonso dowane sprawozdanie 6nansdwezGtalo btlviedzone w dniu 29 maja 2014.oku pu.z

skonso dowane sprawozdaiie linansowe zGtalo zlo:one do (raloweso R€jeettu sqdowego w dniu

1.7 Intuna.je .totye4e badanego skoD@li.towaneqo sptuwoz.tania

Bddnnic skonsolidowaieqo sprawozdania fnansowego CruPy (apitalowej Investrnent F0nd
! a ' aqF  6 .  po .od ,o leqo , rdp -  7 . )0 'a  o |L  ob - l  i , j .

a) wprowadzeniedo skonso idowan€qo 5prawozdania fi nansowego,
b) skonsolidowane sprawozdania z sltuacli finansowej sponadzone na dzen 31grudna 2014

rck!, ktdre po strcnie aktyvdw j pasyw6w wylzzule suma s 336 040,39 zlotych,
.) skonsolidowane sprawozdanie z elkowitych dochoddw a okes dd I stydiia 2014 oku do

31 qrudn a 2014 roku wlkazujacy zysk netb w kwocie 513 952,41noq.h, oraz clkowlq
doch6dw kwoc€3931 667,a6
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d) skon$lldean€ sprawozdan e ze zmian w t pitale wlasnym za okres od l stydnia 2014
rcku do 31 qrudnia 2014 mku wyk zuh@ $iektenie kapitaru wrasnelo o kMte

e) skon$lidowane sprawozdan e z pneplyt6w pien Qznych za okl* od 1 styania 2014 toku
do 31 Eudnia 2014 tuku wykazujacy zmnieFzenie stanu 6todk6w pienia2nych o kwote

fl dodatkow€ rniomacje i objasnien a.

oE dokumentacje konsolidacyjia za okes od I svania 2014 rcku do 31 grudnia 2014 mku, na
ponstawle ktdrych spEwozdanl€ to spozqdzono,

Do spErczdania zal4done zostalo spEwozdanie zizadu z dzralalndici Gropy xapitalsej a
okr6 od 1 styenia do 31 srudnia 2014 rcku,

2. cz e{c a n a I i tyczn a m p o.tu

2,1 SLonrolidoarybilrs

lv'|dudemmq@oq:mrd4ofu\€

e1npflifu4Lfu31g7fuB2a14L
c@r@bb$]FksA'

:a YTL



StruktlG ahyw6w pas'rynw ctopy KapitalN€j j€st pnedsi"wiona w skonsolidowanyn
sprawozdaniu finansowym za rck zako'isony 31 Eudnla 201.1 roku. Datre wykazane w
skoiso dNanym sphwozdan u finansowy sq zgodne z dokum€ntacj4 konsolidacyjn+

2.2 .  Skonso l idow.nyra .hunekzy(kon isha t

Ra.hurku zt4t iw i stmt

d 1 eynb 2014 . do il q@R 2414 L 't"*,;;r*
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Ra.huku Zyskow i Stdt

P tudre o@ 4z@e ?nn ete$tu zr*!

wybrane w5kazniki f inansowe

Mpezba@fu*wdafurnfu@zadfubry
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6@t@bbre|HsA



rfup|||d]Kre25a

Na podstaw e ana ty powy2szych wie ko<ci wska:nikow na eiy w5kaza. wlst4, enie w dku 2014

. Grupa Kapiblowa zaprez€.towala ,naczy pnyr6t waftoic poslada

. wzrost knp rardw wrastrych,
, wlost obrct6w sp,'ek, krir/ prerozyl s e ia zw elszen e wa'".oaci przychoddw, nalezno3.

. Wzrost wa/o!.i wnystki.h wskatn kiw rcntowtroici w roku 2014 w stosunku do roku

. wdo+ poziomu na€:noi.iizobowAzah sp.wodowal obni2ene waftoac wka:nikdw
plynnoni, Pom mo teqo, wskainiki te iadar wykzzula wartoj.i wytre od warto3ci
za e.anych, .o wsk zuje a zdolnoii Grupy kapitalowej do terminoweqo requ owania

2,4. Kontytuacja dzialalndki

W czasie nasz€qo badan a nie odnotolval 6my istn enia Gtotny.h oko .znd.i, kbdre moglyby
powonowai nasze pftkonaiie, :e sp6rka Dom nujqca lub spdlk za ezna objete skonso idowanym
sprawozdaniem Rnane\rym nle saw 5t ne konrynuowa. dz ara noa.iprzez c0 najmniel 12
m esie.y laac dd dnia biansowego, to lest w ciqgu 12 miese.l od 3l qrudnia 2014 rcku w
efekcie pzymusoweqo lub zamiezoneqo zanie.hania badt sb|nego ogranlczenia pnez n€
dotychoasowel dziala noSci



3. cza;i szczeqtowa nportu

3.1, zasdy (polityka) rachunkowoid

ledn ostki na €zqce do Crupy (ap talowej stosuja Fdnakowe zasady rachunkowoi., zqodie z
zasadami errsowanymi pu ez Fdnostke dominuj4.4
zasady {pol tyka) ra.hunkowoni Grupy Kapitarowej predstawiono we
skoiso dowanego sprawozdana flnansweqo crupy KapiLalow€j D rok zakoriaony dna 31

w ba&nym okres € sp.awoznaw@yn nie byro zm an zasad (polityk ) rachunkowo+
Sprawoznan a nnanrdwe fdnostek objatych skoneldowanym sprawozdaniem rnanewlm zostary
sporzQdzone na ten sam dziei bilanrowy,.o sprawozdan e finansowejennostk doninun er'
lednonkiGnpy Kap lalowel posiadaja zakladowe plaiy kont opra.owane na podskwle ustawy z
dn a 29 wnein a 1994 r o ra.hudkdwos..

3.2, M e tody k o n tu I i.t asj i kd p i tatn w

r.€ p ta lem podsrawolr'ym Gfr py Kapitalow€j jest kapik I podstawow ied nostk d o fr nuRGl.

wyicren a pozosclych skladnk6w r:p talu wlasnego Grupy Kaptatrwej dokoiano poptrez
dodane do porczegdnych skladnlk6w kapitalu wlasnego j.dnonk dominujEcej odpowiednich
skladnikjw raptalu wtasneqo jednostek zaleZnych objety.h skonso dowa^yn spmwordaniem
finansowlm, odpowiadajacych udziardw jednoslk dom nujaGj we wrasnoic jedno{k zareiiel
wedluq stanu na d:ed b ansowy

Do kaptaru wrasneqo Grupy Kapitalow€j wlqaono tyko te @ei. odpowiedni.h skladn k6w
rapitalu rvlastrego Fdnostek zadry.h, kt6re powslat od dna obj':cia kontro nad nimi puez

3,3. zae.lyspoEedzedia skontuli.lowaregospawozrlania fmnsweso

skdnsdidolvane sprawozdan e nnansowe Grupy l(ap lalowel Investn€nt Fund l"lanaqeF s.A.
spotrEdzone zostalo na p.dsbwie sp€wozdah f nansowych jednostek wchodza.y.b w skrad Grupy
(ap ralowej i zestawione w taki sposb, jakby gtupa stanow la jednostke.

Podmiot don'dln y i podmioq zaldne zostary skonso idowane m€toda pelnq.

w toku konsolidacl dokonano wylEae'i w zakesie wbjemnych na€znoic ?obow4za'],
pRyc hod6w koezt6w dotyoqcy. h operacji dokon a nych m edzy jed nletka ni o bjatym kone dacja,
:yskdw i strat powsktch na operacja.h ddkonanych miadzy rednostkami odietym konso da.ia

o  p d c q a q ,  t o ' o r o d  d  M o "  p c  a d a
Ponadto wylEaen om podleqala wadoia pos adanych rdzial6w pEez jednostke doninujqcq w
kaPita e jednostek uardnych.

3,4. Konpletnol. oraz popraw@:t dokunenttji konsolida.find

sp6lka domrnljaG spou4dzila dokumenta.je koBd daqjna spelnalacq uymoq Rozpoz4dzenia
r,linisva Fna^r6w z dna 2s w€3nia 2009 rcku w sprawie szo€q6lowy.h zasad spou4dzania
pdeu Fdnostki inne ni: bank zakrady rbezpieczeii i zaklady reasekuracji skonsoidowany.h
spEwozdai finansoq.h glup kapitalowlch (Dz u. z 2009 roku nr 169 poz.13270)obelmuja.a:

sprawozdania f nansowe jednGtek obj9qch skonsol dowanym sprawozdai en

- w5ze k e korek\ i trylaaen a dokonwane w c€lu konso ida.j ,

c@|apjblawalfl'A



3,5, Wptuwad.aie do ckonsdidoMtego tpawd.lanie inadsowego ohz
.tortatt@we inromeje i objalnienia.

Oane awarte w dodatkowych infomacjach i oblalnleniach obelmulqca wp@adzeniu do
skonsol dwaneqo spErczdanra finanffigo z6taly ppedstawione prez lednostkQ dominujqc4
kompletnie i prawidbrc, Dodatkowe infomacje i ob'rSnienia oEz wprwa.lzenie do
skon$ld@anego spEMzdanla Rnansw€go stanowi inteqGlna ae6a skonsoliddan€o

3,6, Spdwdanie z .lzialahoAi GtuW Kapialowe,t

Dan€ frnaneM zawarte w spEwddaniu z dziahhoscl Grupy Kapitarorej spouqdzonym pz€z
zauAd jednosdd domhujadj sa zgodne ze spozEdzonym skoisolidManym sprflozdaniem

zazad ledno6tkJ domlnujEcej zbzyl pisemne o4wlad@nre, w ktjrym sbdiedzil, 2e nie posada
wied4 o jakichkolwie[ narus&n ach phwa lub puepis6w, kt'jre pryinny byC uwzgl@nlone pny
spon4dzenru skonsolidowanego spG@:&nia flnanffgo lub mogtby stanowii podshwe do
uw2sldnienla kGztdw lub st€t.

Nhlelszy raport zawreE 11 strcn.

WaMwa, dnia I tuq 20$ @ku.

- oblraenia kapil"l'jw i 4skjw dniejrolcl.
w efekcie naeeqo balanla lznalGmy, te dokumenbcla ko6oidaqjM l6t, w€ wsztstach
rstoiny.h asp.ktadt kompletna i popGwna 062 te spelnla rstotne warunki, jakim powinna
odpowiadad dokum€ntacja konsolida.rna,

Bilans Cons i ns sP z o o

Pldm ot uprawiiony do badania spftwora6 finansowxh n 1250

D:rah.,ao/ w imioiujr hB consrbn, sp. z o.o.:

4/a.- a/,Ah/-
6rneoa Bi&hae deft nr ei. 3e0a

a}pe,MJ*a@Jfow.a@Mry
d I srefli 2u4 . e ! stu 2at4 L
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	 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń  i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
	1.3. CZAS TRWANIA
	1.4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE
	W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2014 roku wchodzili:
	W dniu 24 czerwca 2014 roku Pani Izabela Piecuch – Jawień złożyła rezygnację  z funkcji Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) ze skutkiem na dzień 1 lipca 2014 roku.  W związku z rezygnacją Pani Izabeli Piecuch-Jawień Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/26.06.201...
	 Aleksander Jawień – Prezes Zarządu
	 Bernadetta Domaszewicz – Członek Zarządu
	Kompetencje i zasady pracy Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o. określone zostały w następujących dokumentach:
	 Akt Założycielski Spółki w formie aktu notarialnego (Repetytorium A Nr 1281/2012)
	 Regulamin Zarządu
	 obowiązujące przepisy prawne
	W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodziły następujące osoby:
	Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Spółki to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem zawiązania Spółki, tj. 6 czerwca 2012 roku.
	Rada Nadzorcza IFM Global Asset Management Sp. z o.o. działa w oparciu o:
	W roku 2014 nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
	1.6. POWIĄZANIA POMIĘDZY CZŁONKAMI ORGANÓW
	Pomiędzy członkami organów zarządzających oraz nadzorczych podmiotów w Grupie Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. istnieją następujące powiązania:
	 Pani Izabela Piecuch-Jawień, Prezes Zarządu Investment Fund Managers S.A. jest żoną
	Pana Aleksandra Jawień, Prezesa Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o.;
	 Pan Aleksander Jawień, Prezes Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o., jest bratem Pana Jacka Jawień, 27TCzłonka Rady Nadzorczej 27TInvestment Fund Managers S.A.
	1.7. ZASADY ZMIANY STATUTU
	1.8. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  W PROCESIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
	1.9. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
	Kapitał zakładowy jednostki zależnej Emitenta:
	Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy IFM Global Asset Management Sp. z o.o.  wynosił 1 400 000,00 złotych i dzielił się na 2800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.
	1.10. AKCJE I STRUKTURA AKCJONARIATU
	Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda  z nich daje prawo do 2 głosów.
	Źródło: Emitent
	Struktura udziałów jednostki dominującej w spółce zależnej Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.
	Stan posiadania udziałów w spółce zależnej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:
	Źródło: Emitent
	1.11. AKCJE (UDZIAŁY) BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH  I NADZORUJĄCYCH
	Investment Fund Managers S.A. tworzy Grupę Kapitałową Investment Fund Managers S.A., do której na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi podmiot dominujący – Emitent oraz spółka zależna – dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
	Spółka została utworzona dnia 5 grudnia 2003 roku jako Investment Fund Market Sp. z o.o. W lipcu 2006 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Investment Fund Managers Sp. z o.o., natomiast w styczniu 2009 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną ...
	W kwietniu 2004 roku Spółka uzyskała zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, numer DFI/W/4031-65-01/1663/04, umożliwiające świadczenie usług pośrednictwa  w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych klientom prywatnym  i inst...
	Dnia 11 lipca 2013 roku Investment Fund Managers S.A. zadebiutowała na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Wycena Spółki w momencie debiutu wyniosła ponad 18 mln zł.
	Podstawowym celem powstania domu maklerskiego, spółki zależnej Emitenta, było rozpoczęcie procedury mającej  na celu uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie działalności wymienionej w art. 69...
	2.2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI
	Przedmiotem podstawowej działalności Emitenta w roku obrotowym były usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zgodnie z procedurami towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących  ze Spó...
	Usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy Spółka realizowała dla minimalnego poziomu aktywów do zainwestowania w wysokości 500.000 złotych dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
	Podstawowym segmentem działalności spółki zależnej jest usługa zarządzania portfelami papierów wartościowych (asset management), kierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy dysponują płynnymi aktywami na poziomie min. 2 000 0...
	 Strategia IFM Akcyjna Globalna otrzymała nazwę Strategia IFM Globalnych Innowacji.
	2.3. INFORMACJE O ODDZIAŁACH
	Struktura Investment Fund Managers S.A. składa się z centrali w Warszawie oraz oddziałów w Katowicach i we Wrocławiu.
	Podmiot zależny działa za pośrednictwem siedziby głównej w Warszawie oraz oddziałów  w Katowicach i we Wrocławiu.
	 System informatyczny
	W marcu 2014 roku podmiot zależny, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., rozpoczęła realizację wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania portfelem inwestycyjnym, którego zaawansowana funkcjonalność umożliwia Spółce szybsze reagowanie na zacho...
	Cenionym przez Członków Zarządu Spółek z Grupy aktywem są pracownicy – ich odpowiedzialność i chęć udziału w kolejnych projektach oraz wzroście jej wartości powoduje w pełni zintegrowaną współpracę między Oddziałami, Departamentami oraz Zespołami. Prz...
	W ramach inwestowania w rozwój,  obok wymaganych szkoleń operacyjnych, pracownicy uczestniczą w szkoleniach niestandardowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe, które przełożą się na jakość pracy, zadowolenie klientów i wycenę dla akcjonariuszy.
	Odpowiedzialność społeczna w zakresie inicjatyw społecznych
	W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Investment Fund Managers S.A., jak  i Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej nie była stroną żadnych postępowań...
	Dnia 12 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 400 000,00 złotych do kwoty 1 600 000,00 złotych. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez utworzenie now...
	3.10. NABYCIE/ZBYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH
	W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Investment Fund Managers S.A. nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych.

	Do dnia 31 lipca 2014 roku obsługę rachunkowości spółek Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. prowadziło Biuro Podatkowe Eurotax Iwona Wrochniewska z siedzibą w Warszawie, ul. Chłopickiego 17/19. Od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia sporządz...
	3.12. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA
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