
 
        Bielsko-Biała, 28.05.2018 r. 

 

ABS Investment S.A. wypracowuje 

blisko 4 mln zł zysku netto w 2017 r. 
 

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., 

zajmująca się działalnością inwestycyjną, zanotowała 3,97 mln zł zysku netto w 

2017 r. i utrzymała w ten sposób bardzo dobre wyniki finansowe w trzyletnim 

cyklu. Emitent pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju na lata 2018-2020 

oraz rozważa połączenie ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. 

 

Spółka dzięki efektywnej działalności i skutecznym zarządzaniu portfelem inwestycyjnym 

zakończyła 2017 r. najwyższym zyskiem netto w całej swojej historii wynoszącym ponad 

3,97 mln zł. W latach 2015-2017 łączny zysk netto osiągnięty przez ABS Investment S.A. 

wyniósł blisko 10,3 mln zł, co istotnie zwiększyło poziom aktywów oraz kapitałów 

własnych. Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych przez Emitenta było rezultatem 

budowy portfela inwestycyjnego w oparciu bardzo restrykcyjne kryteria wraz z 

uwzględnieniem możliwości budowania synergii pomiędzy spółkami portfelowymi. 

Przyjęta przez ABS Investment S.A. strategia rozwoju okazała się trafna, a jej realizacja 

przebiegła zgodnie z planem, czego potwierdzeniem są wypracowywane bardzo wysokie 

zyski i stały wzrost wartości Spółki. Emitent przekroczył również opublikowane prognozy 

finansowe na 2017 r. 

 

„Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie udało się wypracować zarówno w 2017 

roku, jak i w ostatnich 3 latach. Są one szczególnie dobre w kontekście sytuacji 

rynkowej, jak i wyników firm konkurencyjnych. W 2015 roku wypracowany wynik był 

dwukrotnie lepszy od pierwotnie planowanego i tym samym poprzeczka została 

zawieszona wysoko. Ostatnie 3 lata to okres bardzo dynamicznych zmian w portfelu 

inwestycyjnym i to właśnie te zmiany oraz pojawienie się wielu nowych spółek 

odpowiadają za nasze dobre wyniki. We wszystkich ostatnich trzech latach wypłacaliśmy 

Akcjonariuszom dywidendę i realizowaliśmy skup akcji własnych.” - podkreśla Sławomir 

Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A. 

 

W 2017 r. Spółka złożyła wniosek o wpis na listę ASI i wycofała się z działalności 

doradczej oraz handlowej, co wynikało z regulacji prawnych i wpłynęło na zmniejszenie 

osiąganych przychodów. Strumień dywidend wypłacanych przez spółki portfelowe ABS 

Investment S.A. wyniósł w minionym roku ok. 140 tys. zł. Emitent również podzielił się 

wypracowanym w 2016 r. zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami, a wartość dywidendy na 1 

akcję sięgnęła 0,04 zł. Spółka dokonała także w lipcu 2017 r. terminowego wykupu 

obligacji serii o łącznej wartości nominalnej w kwocie 1 mln zł. W tymże miesiącu na 

rynku Catalyst zadebiutowały z kolei obligacje serii B. ABS Investment S.A. realizuje 

również skupy akcji własnych, będące uzupełnieniem polityki dywidendowej, zakładającej 

aktywny udział Akcjonariuszy w podziale osiąganych zysków. 

 

„Rozpoczęcie procedury wpisu na listę ASI spowodowało z jednej strony konieczność 

reorganizacji firmy, co skutkuje mocnym ograniczeniem strumieni przychodowych, a z 

drugiej strony działalność ABS będzie bardziej przejrzysta, klarowna i transparentna. 

Aktualnie trwa również reorganizacja spółki BBC - wydzielenie części doradczej, z którą 

ABS planuje dokonać fuzji. Te wydarzenia oraz zdecydowane pogorszenie koniunktury na 

rynku kapitałowym spowodowały konieczność zmiany strategii działania, nad którą 



obecnie pracuje Zarząd ABS. Niestety w mojej ocenie warunki do funkcjonowania w 

branży inwestycyjnej się pogorszają i jest to raczej już stały trend.” - dodaje Prezes 

Jarosz. 

 

Wyniki finansowe ABS Investment S.A. w minionym roku należy uznać za duży sukces, 

szczególnie biorąc pod uwagę nienajlepszą koniunkturę na rynku kapitałowym oraz 

słabsze wyniki finansowe innych podmiotów również działających w branży inwestycyjnej. 

Siła ABS Investment S.A. wynika w dużej mierze z konsekwencji w budowaniu stabilnego 

i perspektywicznego portfela inwestycyjnego, jego stałej optymalizacji oraz negocjowaniu 

atrakcyjnych cen zakupu pakietów akcji i dążeniu do wprowadzania do obrotu 

nienotowanych serii akcji. Ważnym aspektem w umacnianiu pozycji rynkowej ABS 

Investment S.A. jest także zwiększanie zaangażowania w spółkach portfelowych, co 

pozwala na uczestniczenie w wytyczaniu kierunków ich dalszego rozwoju. 

 

„Od początku istnienia ABS szczególny nacisk kładliśmy na taki dobór spółek 

portfelowych, by w jak największym stopniu była możliwa współpraca między nimi. I to 

zawsze był, jest i mam nadzieję będzie nasz atut. Zawsze można jeszcze tą współpracę 

poprawić, ale z efektów jestem zadowolony. W zdecydowanej większości spółek z portfela 

TOP15 notowanych i TOP5 nienotowanych posiadamy ilość głosów, która umożliwia nam 

realny wpływ na wydarzenia w spółkach. Uczestniczymy też aktywnie w nadzorowaniu 

spółek portfelowych poprzez obecność w ich Radach Nadzorczych.” - zakończył Prezes 

Jarosz. 

 

W styczniu 2018 r. Zarząd ABS Investment S.A. poinformował, że po przeprowadzonych 

rozmowach z Zarządem notowanej na rynku NewConnect spółki Beskidzkie Biuro 

Consultingowe S.A. (BBC) podjął decyzję o przeanalizowaniu opcji strategii rozwoju 

Spółki polegającej na możliwości stworzenia Grupy Kapitałowej z BBC jako podmiotem 

zależnym lub połączenia się z BBC w drodze przejęcia tej spółki, przy uprzednim 

wydzieleniu działalności doradczej do podmiotu zależnego. Spółka pracuje też nad 

zaktualizowaniem strategii rozwoju na kolejny 3-letni cykl, a więc na lata 2018-2020. 

 

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., 

która prowadzi działalność w obszarze inwestycji kapitałowych. Na rynku Catalyst 

notowane są także jej obligacje serii B. ABS Investment S.A. specjalizuje się w 

inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o 

ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Spółka należy do segmentu rynku 

NewConnect - NC Focus. 
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