
Do Akcjonariuszy 

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przekazuję Państwu raport roczny za 2020 rok podsumowujący istotne dla Impera Capital ASI 

S.A. wydarzenia oraz osiągnięte wyniki finansowe. 

W ubiegłym roku Impera Capital ASI S.A., jako aktywny podmiot inwestycyjny, intensywnie poszukiwała 

nowych możliwości inwestycyjnych, ciekawych projektów oraz innowacyjnych produktów i usług, szczególnie 

w branżach IT, ICT czy e-commerce. Inwestycje kapitałowe dokonywane są zarówno przez Impera Capital ASI 

S.A. jak i jej spółki celowe, w drodze obejmowania udziałów i akcji nowych projektów. Działania Władz Spółki 

przynoszą spodziewane efekty - Impera Capital ASI S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 424 tys. zł. za rok 

2020. 

W dniu 4 lutego 2021 roku Pan January Ciszewski ogłosił wezwanie na 4.869.331 akcji Spółki, stanowiących 

łącznie 62,18 proc. w kapitale zakładowym Spółki po cenie 1,92 zł za akcję. Transakcja została rozliczona w 

marcu 2021 r., w efekcie której Pan January Ciszewski posiada łącznie 4.056.336 akcji Spółki reprezentujących 

51,80% kapitału zakładowego i 51,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu 7 

kwietnia 2021 r. w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjęto uchwały w sprawie zmiany 

składu Rady Nadzorczej Spółki, powołując do niej Pana Sławomira Jarosz, Anetę Makowiec, Piotra Piaszczyk, 

Marcina Jaszczuk i Tomasza Wykurz oraz dokonano zmiany nazwy Spółki. Rada Nadzorcza w nowo 

ukonstytuowanym składzie ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, a w dniu 9 kwietnia dokonała zmian w 

Zarządzie Spółki i powołała mnie do jednoosobowego Zarządu, powierzając mi funkcję Prezesa Zarządu. 

W 2021 r. prace Spółki z nową Radą Nadzorczą i Zarządem będą ukierunkowane na dalszy rozwój, czyli 

rozwijanie działalności podstawowej Spółki w ramach nowych projektów inwestycyjnych, choć już pod inną 

nazwą – IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.  

Do końca drugiego kwartału 2021 roku zamierzam także przedstawić nową strategię rozwoju Spółki, w której 

zaprezentowane zostaną planowane działania rozwojowe i inwestycyjne. Status spółki publicznej notowanej 

na rynku głównym GPW to w przypadku Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej ogromna wartość dodana, którą 

chcemy wykorzystać w jak najlepszy sposób. 

Pragnę podziękować wszystkim Akcjonariuszom oraz Członkom Rady Nadzorczej za powierzone zaufanie. 

Zapraszam do lektury raportu rocznego. 
 
      Z poważaniem, 
 

__________________ 
Artur Górski 

Prezes Zarządu 
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