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Grupa Novainvest S.A. zanotowała ponad 2,68 mln zł 

zysku netto po III kw. 2011 r.

Warszawa, 14 listopada 2011 roku – Grupa Novainvest S.A. zanotował ponad 2,68 mln zł zysku po 

III  kw.  2011  rok.  Osiągnięty  wynik  netto  stanowi  sumę  zysku  netto  jednostki  dominującej  – 

Novainvest  S.A.  oraz  spółek  zależnych  Global  VC  Sp.  z  o.o.  i  Nova  Capital  Advisors  Sp.  z  o.o. 

Działalność inwestycyjna i doradcza Novainvest S.A. została wydzielona do ww. spółek zależnych na 

początku br. 

Na poziomie  jednostkowym Novainvest  S.A.  zanotowała  w III  kw. 2011 r.  59,73 tys.  zł  straty  w 

porównaniu do 310,45 tys. zł straty w roku 2010 r.  Jednocześnie po III kw. 2011 r. Novainvest S.A. 

zanotowała  42,82  tys.  zł  zysku  netto  (narastająco)  w  porównaniu  do  550,03  tys.  zł  straty  w 

analogicznym okresie 2010 roku.

-„Dzięki  optymalizacji  struktury zarządzania Grupy i  wydzieleniu działalności  operacyjnej  do spółek 

zależnych udało nam się ograniczyć koszty związane z funkcjonowaniem jednostki  dominującej tj. 

Novainvest S.A. Oznacza to także,  że wartość rynkowa Novainvest S.A. powinna być postrzegana 

przez pryzmat spółek  zależnych, a nie  tylko wyników jednostkowych, które w kolejnych okresach 

rozliczeniowych będą miały coraz mniejsze znaczenie dla wartości i wyceny całej Grupy. 

Wynik netto na poziomie Grupy w III kw. 2011 został w znacznym stopniu zdominowany przez spółkę 

zależną Global VC Sp. z o.o., co było związane z upublicznieniem spółki portfelowej Open-Net S.A., a 

tym samym z przeszacowaniem posiadanych w niej udziałów. Jeszcze w tym roku spodziewamy się 

wprowadzenia na rynek NewConnect kolejnej spółki z portfela Global VC Sp. z o.o. – spółki Optonet 

S.A.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. 

W III kw. 2011 r. Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowała 117 tys. zł przychodów oraz 73,53  tys. 

zł straty netto. Jednocześnie po III kw. br. (narastająco) Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowała 

ponad 390,75 tys. zł zysku netto. 

-„Duży nacisk kładziemy także na rozwój działalności doradczej Nova Capital Advisors Sp. z o.o., która  

docelowo pozwoli na generowanie stabilnych przychodów, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynkach. 

W III kw. 2011 realizowaliśmy projekty dla spółek z Grupy oraz dla pomiotów  z szeroko pojętego 

rynku  kapitałowego.  W  rozszerzonej  ofercie  znalazły  się  zarówno  usługi  o  charakterze  Investor 

Relations,  jak  i  z  zakresu  PR  finansowego  tj.  opracowanie  i  realizacja  kompleksowych  kampanii 

marketingowych wspierających oferty publiczne akcji, prowadzenie biura prasowego, szkolenia, akcje 

promocyjne  związane  z  IPO, akcje  sponsoringowe,  działania  PR  skierowane  do  środowisk 

opiniotwórczych. Część prac w ww. zakresie będzie realizowana przy współpracy z Digate Sp. z o.o.” – 

dodaje Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.



***

Novainvest S.A.

Rachunek Zysków i Strat
1.07.2010

- 30.09.2010

1.07.2011

- 30.09.2011
Amortyzacja 6 164,94 5 743,34   

Przychody netto ze sprzedaży 77 385,22 18 000,00   

Zysk strata na sprzedaży -259 243,40 -31 906,00   

Zysk strata na działalności operacyjnej -311 269,38 -61 235,73   

Zysk strata brutto -310 454,57 -64 861,96   

Zyska strata netto -310 454,57 -59 731,96   

Rachunek Zysków i Strat
01.01.2010

- 30.09.2010

01.01.2011

- 30.09.2011
Amortyzacja 19 592,82 21 339,98   

Przychody netto ze sprzedaży 152 106,90 20 466,05   

Zysk strata na sprzedaży -500 130,47 -408 751,57   

Zysk strata na działalności operacyjnej -553 137,56 -438 141,46   

Zysk strata brutto -550 033,64 62 476,13   

Zyska strata netto -550 033,64 42 823,13   

Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Rachunek Zysków i Strat 01.07.2010-30.09.2010
01.07.2011-

30.09.2011
Amortyzacja 0,00 20 725,34
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 117 004,12
Zysk strata na sprzedaży -1 783,50 -68 250,53
Zysk strata na działalności operacyjnej -1 783,50 -76 211,77
Zysk strata brutto -453 011,50 -73 534,19
Zysk strata netto -453 011,50 -73 534,19

Rachunek Zysków i Strat 01.01.2010-30.09.2010
01.01.2011-

30.09.2011
Amortyzacja 0,00 29 310,66
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 438 570,30
Zysk strata na sprzedaży -1 783,50 -109 936,02
Zysk strata na działalności operacyjnej -1 783,50 -117 897,26
Zysk strata brutto -453 011,50 390 752,57
Zysk strata netto -453 011,50 390 752,57

Global VC Sp. z o.o.

Rachunek Zysków i Strat
01.07.2010

- 30.09.2010

01.07.2011

- 30.09.2011
Amortyzacja 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00
Zysk strata na sprzedaży (-) 1 058,32 (-)118 923,08
Zysk strata na działalności operacyjnej (-)1 058,32 (-)116 403,46
Zysk strata brutto (-)1 058,32 2 721 901,94
Zysk strata netto (-)1 058,32 2 238 275,94



Rachunek Zysków i Strat
01.01.2010

-30.09.2010

01.01.2011

-30.09.2011
Amortyzacja 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 28 323,00
Zysk strata na sprzedaży (-)1 058,32 (-)123 241,58
Zysk strata na działalności operacyjnej (-)1 058,32 (-)120 499,42
Zysk strata brutto (-)1 058,32 2 363 558,99
Zysk strata netto (-)1 058,32 2 248 017,99
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Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym 

Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale 

rozwoju.

Działalność  inwestycyjna  spółki  Novainvest  S.A.  koncentruje  się  na  budowaniu  portfela  inwestycyjnego 

składającego się z  młodych, dynamicznych spółek  z  obszaru nowych technologii  teleinformatycznych. Spółka 

tworzy i inwestuje w firmy, które współdziałając ze sobą budują unikalną i innowacyjną ofertę. Szczególną uwagę 

przykłada do analizy potencjału ludzkiego spółek, w które inwestuje. Novainvest skupia wokół siebie spółki o  

dużym  potencjale  rynkowym,  zapewniającym  ponadprzeciętne  zyski  z  zainwestowanego  kapitału.  Posiada 

zaplecze techniczne, ekspertów oraz niezbędne doświadczenie.

Novainvest S.A. specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie rozwoju, które 

związane są z rynkiem telekomunikacyjnym i informatycznym. Charakterystyczną cechą działalności Novainvest 

S.A. jest wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy działalnością poszczególnych firm wchodzących w skład jej 

portfela  inwestycyjnego.  Uruchomienie  lub  zwiększenie  finansowania  wybranego  projektu  powoduje 

automatycznie wzrost sprzedaży i rentowności pozostałych

spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W ten sposób wykorzystując zależności występujące na rynku IT, 

Spółka tworzy portfel inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym, którego celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej 

stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. 

Więcej informacji: www.novainvest.com.pl

Kontakt:

Novainvest S.A. 

Telefon: (48) 22 311 24 00

Fax: (48) 22 311 24 24

e-mail: novainvest@novainvest.com.pl
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