
 

 

 

Szanowni Państwo, 

za nami kolejny interesujący rok naszej działalności. Proszę o zapoznanie się z naszym Raportami Rocznymi, które 
przedstawiają sytuację majątkową i wyniki finansowe osiągnięte przez Capital Partners S.A. oraz Grupę Kapitałową. 

Jeżeli miałbym pokusić się o wskazanie trzech najważniejszych wydarzeń, które już miały albo – jak się spodziewam - 
będą miały wpływ na naszą sytuację byłyby to: (i) umorzenie przez Spółkę istotnej części certyfikatów Capital 
Partners Investment I FIZ i przeprowadzenie skupu akcji, (ii) zaangażowanie inwestycyjne w Grupę Piotr i Paweł oraz 
(iii) kryzys zaufania związany z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w związku z emisjami obligacji, sprzedażą 
certyfikatów inwestycyjnych czy w końcu podejrzeń o korupcję w przypadku kluczowych osób na rynku 
finansowym. Dokonanie kolejnego transferu środków do Akcjonariuszy, w tak znaczącej, bo obejmującej w 2018 
roku ponad 47 mln zł, czyli blisko połowę ówczesnych aktywów netto Spółki nie byłoby możliwe bez dokończenia 
procesu sprzedaży posiadanych przez CPI I FIZ akcji Gekoplast S.A. i umorzenia certyfikatów. Cieszy nas pozyskanie 
dla naszej spółki portfelowej, z którą osiągnęliśmy pozycję regionalnego lidera inwestora strategicznego, który jest 
liderem europejskim. Szczególne wyrazy uznania należą się Adamowi Chełchowskiemu, który odpowiadał za tę 
transakcję z naszej strony i naszym Partnerom – kadrze kierowniczej i pracownikom Gekoplast S.A. Przekazanie 
dużej części środków dla Akcjonariuszy spowodowało, że udział inwestycji w udziały Grupy Piotr i Paweł sp. z o.o. 
istotnie wzrósł. Podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu w ten projekt mając świadomość wielu ryzyk, z których część 
się zmaterializowała. Jest to złożona, pracochłonna i wymagająca współpracy wielu stron transakcja. Pomimo 
niezrealizowania w zakładanym czasie scenariusza podstawowego, który przewidywał, że nasza inwestycja umożliwi 
dokończenie rozpoczętego przez Santander Bank Polska S.A. procesu pozyskiwania inwestora strategicznego dla 
Grupy Piotr i Paweł, w ramach trwającego postępowania sanacyjnego, dokładamy wszelkich starań, żeby pozyskać 
inwestora. Spodziewam się, że w ciągu kliku najbliższych miesięcy będziemy mieli jednoznaczne odpowiedzi 
dotyczące tej inwestycji. W poprzednim roku miały też miejsce wydarzenia, które mimo, że nie były związane z nami 
to wywarły negatywny wpływ na naszą działalność. Niestety spodziewam się, że ten negatywny wpływ będzie się 
utrzymywał. Nie jest moim zamiarem analizowanie poszczególnych afer i skandali, ale trudno oprzeć się wrażeniu, 
że zarówno zarządzający (spółkami i funduszami) jak i dystrybutorzy (firmy inwestycyjne i banki) zgubili podstawowy 
cel swojego funkcjonowania – dostarczanie produktów i rozwiązań potrzebnych swoim Klientom za godziwe 
wynagrodzenie. Z przykrością obserwuję, że coraz częściej Klientom oferuje się tylko wyobrażenie o użyteczności 
produktów finansowych, skupiając się przy tym wyłącznie na doraźnych korzyściach finansowych. Wprowadzanie 
dodatkowych formularzy, rejestrów, oświadczeń i systemów komplikuje raczej życie, zwiększając przy tym koszty, 
ale nie rozwiązuje prawdziwych problemów. Mam nadzieję, że uczestnicy rynku i organy nadzoru będą w stanie 
wspólnie wyciągnąć właściwe wnioski, a w ślad za tym, w atmosferze pełnej współpracy wprowadzić stosowne i 
skuteczne zmiany. 

Pomimo niewątpliwie udanej transakcji sprzedaży jednej ze spółek portfelowych oraz znacznych transferów 
gotówkowych na rzecz Akcjonariuszy, pod względem osiągniętego wyniku finansowego nie możemy uznać 
poprzedniego roku za udany. Wygenerowana strata jest efektem spadku wyceny aktywów wchodzących w skład 
majątku Capital Partners S.A. Uważam jednak, że takie sytuacje są stałym elementem wbudowanym w przyjęty 
przez nas model biznesowy, a dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że są przejściowe. 

Bardzo dziękuję naszym pracownikom, współpracownikom, kadrze zarządzającej i nadzorczej oraz naszym 
partnerom biznesowy i zespołom w spółkach portfelowym. 

Łączę wyrazy szacunku,  

 
Paweł Bala 
Prezes Zarządu 
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