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Dobry inwestor nie zwraca uwagi na branże tylko na
konkretne spółki. Nawet w obszarach pozornie pozbawionych potencjału inwestycyjnego znaleźć można podmioty, które dzięki skutecznemu zarządzaniu i
odpowiedniej strategii pozwalają na wygenerowanie
znacznego zwrotu z inwestycji. Dzięki temu możliwa
jest realizacja głównego celu przyświecającego rynkowi kapitałowemu, jakim jest zysk Akcjonariuszy.
Mariusz Patrowicz, inwestor giełdowy

BEZPIECZNY
KAPITAŁ

Giełda od zawsze kojarzona była z nieograniczonymi możliwościami, szansą na rozwój oraz kapitałem umożliwiającym realizację nawet najbardziej wymagających strategii biznesowych. W
powszechnej opinii stanowi natomiast synonim
władzy i prestiżu, a spółki na niej notowane uznaje się za podmioty wiarygodne, charakteryzujące
się przejrzystą polityką informacyjną i pełną transparentnością działań. Funkcjonowanie na rynku
kapitałowym niewątpliwie łączy się z ogromnymi
perspektywami, jednak nie można zapominać,
że Giełda to także wymagający partner, który od
notowanych na niej spółek wymaga wiedzy, doświadczenia i zdolności realnej oceny ryzyka, a te
umiejętności przychodzą z czasem. Dlatego też,
dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę
z GPW, wyznaczeniem kierunku powinny być doświadczenia ludzi, dla których rynek kapitałowy to
nie tylko praca ale i prawdziwa pasja, natomiast
BEZPIECZEŃSTWO KAPITAŁU jest determinantem
wszystkich podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

BYK’ WALL STREET
Nawiązuje w swojej formie do
starotestamentowego symbolu
bogactwa i pieniędzy.
Międzynarodowy znak potęgi nowojorskiego rynku obrotów papierami
wartościowymi.

ATLANTIS SA
Spółka skoncentrowana jest na
świadczeniu usług z zakresu produkcji
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz na zarządzaniu projektami energetycznymi, włącznie z pozyskiwaniem kapitału umożliwiającego
ich sfinansowanie.
Atlantis Energy SA
Spółka skupia działalność na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.
Podmiot jest właścicielem farmy wiatrowej produkującej średniorocznie
1mln KW. Obecnie firma zaangażowana jest w projekt mający na celu
budowę farmy wiatrowej o mocy do
12 MW.

FON SA

ELKOP SA

Firma pełni rolę funduszu private
equity angażującego się w perspektywiczne inwestycje o ponadprzeciętnej
stopie zwrotu. Spółka lokuje kapitał
zarówno w podmiotach notowanych
na giełdzie, jak i przedsiębiorstwach
nie posiadających statusu spółek publicznych. FON specjalizuje się w inwestycjach w branży deweloperskiej,
energii odnawialnej oraz zarządzania
odpadami.

Spółka notowana na rynku głównym
GPW posiadająca ponad 50-letnie doświadczenie i historię. Firma funkcjonuje w obszarze rynku nieruchomości, prowadzi działalność obejmującą
usługi elektromontażowe dla branży
budowlanej oraz specjalizuje się
branży pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych, która ze względu na
duży potencjał rozwoju jest jedną z
głównych gałęzi kapitałowego zaangażowania przedsiębiorstwa.

Fon Ecology SA – Firma specjalizuje
się w pozyskiwaniu energii ze źródeł
alternatywnych. Jej misją jest umacnianie w społeczeństwie szlachetnego
podejścia do świata czystego i w pełni zintegrowanego ze środowiskiem.

STARK
DEVELOPMENT
SA
Spółka łączy działalność deweloperską
ze swoją drugą specjalizacją w postaci
inwestycji w sektor energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Elkop Energy SA – Spółka zajmuje się
inwestowaniem w zieloną energię, ze
szczególnym uwzględnieniem energii
wiatrowej. Priorytetem wszystkich
działań firmy jest poszanowanie i
ochrona środowiska naturalnego.

URLOPY.PL SA
Firma koncentruje swoją działalność
na pośrednictwie turystycznym realizowanym poprzez portale internetowe oraz wybrane stacjonarne biura
podróży.

INVESTMENT
FRIENDS
CAPITAL SA
Firma specjalizuje się w inwestycjach
typu venture capital/private equity w
segment odnawialnych źródeł energii
oraz pozyskiwaniu i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Ponadto
działalność spółki obejmuje całość
procesów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz produkcję paliw gazowych.

GŁÓWNY
PARTNER
KONFERENCJI
WALLSTREET

ATLANTIS SA

Notowana na rynku głównym GPW spółka, której działalność skoncentrowana jest m.in.
na świadczeniu usług z zakresu produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych
oraz na opracowaniu, przygotowaniu i zarządzaniu projektami energetycznymi. Podstawę
zaangażowania kapitałowego Atlantis SA w sektor energii pozyskiwanej ze źródeł alternatywnych – głównie w energetykę wiatrową, stanowi przewidywany wzrost znaczenia
tego sektora w całościowej produkcji energii elektrycznej w Polsce oraz związane z
tym perspektywy rozwoju i potencjał inwestycyjny. Potwierdzeniem znaczenia „zielonej
energii” w procesie realizacji strategii biznesowej Atlantis SA było zawiązanie podmiotu
zależnego Atlantis Energy SA, wyspecjalizowanego w pozyskiwaniu energii elektrycznej z
wykorzystaniem: farm wiatrowych, elektrowni wodnych oraz biomasy – powołana spółka
notowana jest na rynku NewConnect.

BYK’ ZEUS
W mitologii greckiej był wszechwładnym
panem nieba i ziemi, patronem królów i państw,
gwarantem sprawiedliwości i opiekunem rodziny. Objawiał się światu pod różnymi postaciami
(białego byka, orła, deszczu). Jeden z mitów
głosi, że gwiazdozbiór byka przedstawia postać
zwierzęcia, którą przybrał Zeus, aby porwać
słynącą z niezwykłej urody księżniczkę – Europę

INVESTMENT

CAPITAL SA

Notowana na rynku głównym GPW spółka, która specjalizuje się
w inwestycjach typu venture capital/private equity w segment
odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwaniu i zarządzaniu
nieruchomościami komercyjnymi. Ponadto działalność firmy obejmuje całość procesów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją
energii elektrycznej oraz produkcję paliw gazowych. Aktywność
IF Capital skupia się także na świadczeniu usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej i przewodowej. Uzupełnieniem szerokiego spektrum działalności spółki jest
pośrednictwo pieniężne oraz leasing finansowy.
Celem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA jest konsekwentna
realizacja strategii rozwoju oparta o wzrost rentowności prowadzonych projektów inwestycyjnych oraz wypracowywanie coraz
lepszych wyników finansowych. Spółka lokuje kapitał w projektach charakteryzujących się wysoką roczną stopą zwrotu.

BYK’ CORRIDA
Rytualna walka z bykiem. Jej zwolennicy
podkreślają, że jest ona wyjątkową sztuką
łączącą w spójną całość choreografię, kostium i
muzykę. Matador jest przy tym niczym rzeźbiarz,
który urabia nie glinę, lecz zwierzę. Wprawdzie
przebieg samego starcia pomiędzy człowiekiem
a bykiem przebiega bez z góry ustalonego
scenariusza, to jednak spektakl jako całość
zawiera tradycyjne elementy, które decydujące
o niepowtarzalnym charakterze widowiska.

FON SA

Notowana na parkiecie głównym GPW spółka, która pełni rolę funduszu private
equity angażującego się w perspektywiczne inwestycje o ponadprzeciętnej
stopie zwrotu. Posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie podmiot
lokuje kapitał zarówno w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie, jak i firmach nie posiadających statusu spółek publicznych. Działalność inwestycyjną
FON skoncentruje przede wszystkim na branży deweloperskiej oraz energii
odnawialnej. W 2009 roku spółka powołała do życia FON Ecology SA, notowaną na NewConnect spółkę zależną specjalizującą się w wytwarzaniu energii
elektrycznej. Ze względu na duży potencjał rozwoju i możliwości inwestycyjne,
FON SA zamierza zaangażować się w działalność obejmującą usługi związane
z ochroną środowiska naturalnego, w tym profesjonalną utylizację odpadów,
budowanie oraz modernizacje oczyszczalni ścieków oraz tworzenie całościowej
koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej.

BYK’ NANDI
Potężny wierzchowiec boga Śiwy, w indyjskich
wierzeniach symbolizuje radość, szczęście i
wielką siłę. Uosabia powodzenie i stabilność.
W wielu świątyniach stoi dokładnie na przeciwko wejścia do sanktuarium, w którym znajduje
się główny wizerunek Śiwy, co ma oznaczać,
że jest strażnikiem spokoju swojego pana oraz
jego wiecznym bhaktą (wielbicielem).

ELKOP SA
Spółka notowana na rynku głównym GPW posiadająca ponad
50-letnie doświadczenie i historię. Firma funkcjonuje w obszarze
rynku nieruchomości, prowadzi działalność obejmującą usługi
elektromontażowe dla branży budowlanej oraz specjalizuje się
w branży pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, która ze
względu na duży potencjał rozwoju jest jedną z głównych gałęzi
kapitałowego zaangażowania przedsiębiorstwa. W październiku
2010 roku Spółka powołała podmiot zależny ELKOP Energy SA
specjalizujący się w pozyskiwaniu energii pochodzącej ze źródeł
naturalnych – biomasy, energii wiatrowej oraz energii wodnej.
Oprócz branży energetycznej ELKOP SA działa także na rynku nieruchomości, na którym posiada kontrolę nad obiektami o łącznej
wartości bliskiej 30 mln zł. Dzięki przeprowadzonej w ostatnim
czasie restrukturyzacji ELKOP SA jest stabilnym i nowoczesnym
przedsiębiorstwem podejmującym się realizacji ambitnych projektów i z optymizmem patrzącym w przyszłość.

BYK’ ADADA
Pojawia się w mitologii sumeryjskiej i babilońskiej jako święte zwierzę bóstwa pogody
i pana zjawisk atmosferycznych. Utożsamiany
z urodzajem i obfitymi plonami i przedstawiany w białym kolorze ze względu na symbolikę
tej barwy odnoszącą się do moralnej prawdy
i doskonałości.

URLOPY.PL SA
Firma koncentruje swoją działalność na pośrednictwie turystycznym realizowanym poprzez portale internetowe oraz
wybrane stacjonarne biura podróży. Model biznesowy spółki zakłada intensywny rozwój nowatorskich usług turystycznych dystrybuowanych za pośrednictwem Internetu oraz
konsekwentnie rozbudowywanej sieci biur podróży i punktów obsługi klienta na terenie całego kraju. Wysoką jakość
oferty gwarantuje współpraca wyłącznie ze sprawdzonymi
touroperatorami, doświadczeni pracownicy oraz szeroki zakres usług, w którym nowe pozycje wprowadzane są w odpowiedzi na trendy pojawiające się na rynku turystycznym
oraz zmieniające się preferencje klientów._www.urlopy.pl
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