
 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Investment Friends Capital S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny za 

2012 r. zawierający najważniejsze informacje na temat działalności Spółki i najważniejszych 

wydarzeń, jakie miały miejsce w minionym roku. 

Rok 2012 był dla Spółki rokiem przełomowym. W pierwszym kwartale rozpoczęły się  

„rewolucyjne” zmiany, które były konsekwencją uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 15 lutego 2012r, włącznie ze zmianą przedmiotu działalności i 

wyjścia z branży mięsnej, z którą to branżą Spółka była związana od początku swojego istnienia. 

Decyzją Akcjonariuszy przeniesiono siedzibę Spółki do Płocka, zmieniono nazwę Spółki, 

przedmiot działalności Spółki oraz podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału. 

Emitent w nowej formule rezygnując z przemysłu mięsnego stał się Spółką inwestycyjną, której 

działalność w znacznej mierze opiera się na aktywności na szeroko rozumianym rynku kapitałowym. 

W połowie roku w wyniku emisji akcji serii E podwyższono kapitał zakładowy Spółki i 

pozyskano środki na inwestycje w nowo wytyczonych kierunkach działalności. 

 W roku sprawozdawczym Spółka wykazała straty z inwestycji finansowej, niemiej jednak 

sytuacja Emitenta jest stabilna i nie występuje ryzyko kontynowania działalności. 

W roku 2013 Spółka będzie realizowała swoją aktywność głównie w inwestycjach kapitałowych, 

inwestycjach typu Venture Capital oraz w segmencie odnawialnych źródeł energii korzystając z 

środków własnych oraz efektu synergii grupy kapitałowej. 

Spółka zamierza dywersyfikować swój portfel inwestycyjny poprzez zaangażowanie w 

instrumenty finansowe tj. udziały i akcje podmiotów zarówno z rynku publicznego jak i 

niepublicznego.  

Zakres zainteresowań inwestycyjnych Emitenta w obszarze Venture Capital obejmuje Spółki 

charakteryzujące się innowacyjnością i działające w branży nowych technologii. 

Spółka podtrzymuje również zainteresowanie działalnością związaną z  sektorem OZE. Oczekując 

na rozwiązania legislacyjne, Zarząd będzie wnikliwie analizował rynek oraz wyszukiwał potencjalnie 

atrakcyjnych inwestycji.  

W imieniu Zarządu Investment Friends Capital S.A. wyrażam nadzieję, że  konsekwentne dążenie 

do założonych celów strategicznych, pozwoli nam na osiągnięcie dodatnich wyników finansowych w 

2013 r., które spełnią oczekiwania naszych Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej. 

Składam również podziękowania wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie jakim obdarzyli Spółkę 

inwestując w jej akcje.                                                            

         Z wyrazami szacunku                                          
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