
  

 WIĘCEJ 

INFORMACJA PRASOWA, 
Wrocław, 2 grudnia 2011r. 

 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. znów podnoszą prognozy 

 

Notowani na rynku NewConnect, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

poinformowali o podniesieniu prognoz finansowych na koniec 2011 roku. 

Zgodnie z aktualną prognozą grupa WDB BU S.A. na koniec bieżącego roku 

wypracuje 4,6 mln zł przychodów oraz 1,5 mln zł zysku netto. Koszty operacyjne 

mają wynieść 2,75 mln zł.  

 

Spółka podniosła prognozy finansowe już po raz drugi w tym roku. 

 

„Od publikacji dokumentu informacyjnego dokonaliśmy dwóch przejęć spółek: Krajowe Biuro 

Brokerskie oraz NESTOR. Osiągane przez nich wyniki finansowe a także dobre perspektywy 

rozwoju wskazały na konieczność podniesienia prognoz finansowych. Zakładamy, iż na 

koniec roku przychody całej grupy osiągną poziom 4,6 mln zł, czyli będą wyższe od 

prognozy z września br. o ok. 10 proc. Jednocześnie zysk netto wyniesie 1,5 mln zł, czyli 

będzie o ok. 22 proc. wyższy od poprzednio prognozowanego.” – mówi Krzysztof Cichecki, 

prezes zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

 

WDB BU S.A. zamierza połączyć przejęte spółki w jeden podmiot, a następnie wprowadzić 

go na rynek NewConnect. 

 

„Aktualnie planujemy połączenie naszych spółek w jeden podmiot, który w ramach 

tworzonej Grupy Kapitałowej WDB będzie specjalizował się w obszarze grupowych 

ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Podmiot ten będzie także budował i 

obsługiwał pracownicze programy emerytalne. Na ten cel chcemy pozyskać kapitał z rynku, 

dlatego w przyszłym roku wprowadzimy Krajowe Biuro Brokerskie na rynek NewConnect.” – 

tłumaczy Krzysztof Cichecki. 

 

HISTORIA PROGNOZ WDB BU S.A. 

 

 

Kontakt:  
LIVE PR 
Tel.: (22) 100-54-85 
e-mail: Beata.Kowalczyk@live-pr.pl 
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Prognozy 

Dokument 

Informacyjny  

z dn. 

20.07.2010 r. 

Raport 

bieżący 

12/2011 

z dn. 

29.09.2011 

r. 

Zmiana 

% 

Raport 

bieżący 

19/2011  

z dn.  

1.12.2011 r. 

Zmiana 

% 

Przychody 3,5 mln zł 4,2 mln zł 20% 4,6 mln zł 9,52% 

Koszty 

operacyjne 
1,95 mln zł 2,55 mln zł 30,77 % 2,75 mln zł 7,84% 

Zysk netto 1,015 mln zł 1,23 mln zł 21,18% 1,5 mln zł 21,95% 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z KIU 

W listopadzie br. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zawarli porozumienie o współpracy z 

Krajowym Instytutem Ubezpieczeń (KIU), która ma być podstawą dla realizacji wspólnych 

przedsięwzięć gospodarczych oraz badawczych. Przykładem możliwej współpracy jest 

zaawansowany projekt internetowy realizowany przez Spółkę WBF Sp. z o.o (spółkę 

powiązaną kapitałowo z WDB BU). POLISOMAT24.PL, bo tak brzmi nazwa tego rozwiązania, 

znajduje się obecnie w fazie testów. Uruchomienie serwisu POLISOMAT24.pl jest 

zaplanowane jeszcze w drugiej połowie grudnia 2011 roku. 

 

 

* * * 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jednym z liderów na rynku licencjonowanych 

brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku. Wśród oferowanych przez Spółkę usług są 

m.in.: analizy oraz audyty, dostarczanie odpowiednio dobranych programów 

ubezpieczeniowych wraz z ich bieżącą obsługą. WDB pośredniczy i negocjuje warunki 

ubezpieczeń dla swoich klientów. Szeroki wachlarz ubezpieczeń dotyczy przede wszystkim 

ubezpieczeń majątkowych i OC, komunikacyjnych, finansowych i gwarancji. WDB S.A. ma 

również bardzo dobre rozwiązania w zakresie ubezpieczeń osobowych i na życie. Spółka 

działa na podstawie zezwolenia nr 1490/07, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

 

Więcej informacji: www.wdbsa.pl 

http://www.wdbsa.pl/

