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Warszawa, 22 lipca 2014 r. 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

INVISTA Dom Maklerski S.A. – podsumowanie działalności w pierwszym półroczu 

2014 roku. 

 

INVISTA Dom Maklerski S.A. intensyfikuje swoją działalność na polskim rynku kapitałowym. 

Firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych, w samym  

I półroczu bieżącego roku z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów emisji obligacji 

korporacyjnych o łącznej wartości około 80 mln zł. W najbliższym czasie, oprócz kolejnych 

emisji obligacji, będzie realizować emisje akcji, co jest nowym obszarem działalności firmy. 

 

INVISTA Dom Maklerski jest obecnie najaktywniejszym w Polsce podmiotem w segmencie tzw. publicznych ofert 

bezprospektowych, które umożliwiają zaoferowanie instrumentów finansowych, o maksymalnej wartości do 2,5 

mln Euro, nieograniczonej grupie inwestorów bez konieczności przygotowywania prospektu emisyjnego 

zatwierdzanego przez KNF. 

W pierwszym półroczu 2014 roku INVISTA Dom Maklerski z powodzeniem przeprowadził w powyższej formule 

5 projektów publicznych emisji obligacji korporacyjnych dla następujących, dynamicznie rozwijających się, spółek: 

Aforti Holding S.A., Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. Zortrax Sp. z o.o., LZMO S.A., Biomax 

S.A.   

Drugim obszarem działalności INVISTA Domu Maklerskiego, są niepubliczne emisje obligacji, w ramach których 

obligacje są oferowane maksymalnie 149 imiennie wskazanym inwestorom. W tej formule firma zrealizowała 

projekty dla następujących spółek: Zortrax Sp. z o.o., Leasing – Experts S.A., LZMO S.A., PETRO Mechanika 

S.A. oraz mniejszych spółek m.in. z branży deweloperskiej.  

INVISTA Dom Maklerski wchodził także w skład konsorcjum dystrybucyjnego w ramach niepublicznej emisji 

obligacji spółki Jupiter S.A. Łączna wartość obligacji przydzielonych w ramach powyższych projektów 

sięgnęła 80 mln zł. Zdecydowana większość obligacji została objęta przez inwestorów detalicznych, zaś 

pozyskane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie rozwoju działalności operacyjnej powyższych Spółek.    

 

Plany INVISTA Domu Maklerskiego 

Obecnie INVISTA Dom Maklerski pełni funkcję oferującego w ramach publicznej emisji akcji szwajcarskiej spółki 

Orphee S.A., działającej w branży diagnostyki medycznej. W ramach oferty, do 25 lipca br., inwestorzy 

indywidualni mogą nabyć łącznie 1,7 mln akcji po cenie emisyjnej 3,75 zł. 
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Firma pracuje teraz nad kolejnymi, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, emisjami obligacji korporacyjnych. 

Najbardziej zaawansowane z nich zostaną przeprowadzone już sierpniu bieżącego roku. W najbliższych 

miesiącach firma zamierza także zintensyfikować swoją działalność na rynku akcji poprzez przygotowanie kilku 

emisji na rynku pierwotnym. 

 

------------------------------------------------------ 

 

INVISTA Dom Maklerski S.A. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych i 

doradztwie inwestycyjnym. Swoje usługi kieruje do firm chcących pozyskać kapitał na dalszy rozwój oraz do 

inwestorów indywidualnych zainteresowanych pomnażaniem kapitału.  

Firma doradza przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej, inwestycji, fuzji i przejęć, przekształceń, wyceny 

spółek, przygotowuje prospekty emisyjne oraz oferuje papiery wartościowe. Invista Dom Maklerski działa w oparciu o 

wydane 3 lipca 2007 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Maciej Kabat 

Główny Analityk 

Invista Dom Maklerski S.A. 

m.kabat@invistadm.pl 

tel. +48 537 787 797 
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