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Ruszają  zapisy  na  obligacje  Mikrokasy  –  zysk  8,7%  w  skali  roku  

Od  11  do  25  czerwca  br.  potrwa  oferta  obligacji  serii  L3  gdyńskiej  firmy  Mikrokasa,  specjalizującej  

się  w  pożyczkach  gotówkowych  do  10  tys.  zł.  Oferta  2-‐letnich  obligacji  dotyczy  zabezpieczonych  

papierów  za  3  mln  zł.  Środki  z  emisji  zostaną  przeznaczone  na  rozwój  głównego  biznesu  poprzez  

zintensyfikowanie  akcji  pożyczkowej.    

  

Oferta  trzeciej  serii  obligacji  w  ramach  ustanowionego  programu  emisji  startuje  już  dziś.  Obligacje  

mają  stałe  oprocentowanie  na  poziomie  8,7%  w  skali  roku.  Odsetki  od  obligacji  będą  wypłacane  w  

okresach  kwartalnych.  Wartość  nominalna  waloru  wynosi  1  tys.  zł.  Podobnie  jak  w  poprzednich  

ofertach  Mikrokasa  zapowiada  wprowadzenie  obligacji  serii  L3  na  rynek  Catalyst.    

  

Mikrokasa  intensywnie  się  rozwija  –  w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  przychody  ze  sprzedaży  wzrosły  o  

261%  osiągając  6,96  mln  zł,  a  zysk  netto  wzrósł  o  411%.  Imponujący  wzrost  kontynuowany  jest  

także  w  roku  bieżącym.  Na  podstawie  dotychczasowych  danych  Spółka  szacuje,  że  przychody  netto  

ze  sprzedaży  w  I  półroczu  2015r.  wyniosą  6,5  mln  zł  wobec  2  mln  zł  w  analogicznym  okresie  roku  

ubiegłego  (wzrost  o  2015%),  zaś  zysk  netto  osiągnie  1,4  mln  zł  wobec  0,4  mln  zł  w  I  półroczu  roku  

ubiegłego  (wzrost  o  209%).  

  

W  kwietniu  br.  zarząd  spółki  podjął  decyzję  o  zwiększeniu  kapitału  zakładowego  o  ponad  4  mln  zł  

do  5  mln  zł,  w  wyniku  emisji  akcji  serii  E,  znacząco  zwiększając  tym  samym  udział  kapitału  własnego  

w  strukturze  źródeł  finansowania.  Podwyższenie  kapitału  zostało  zarejestrowane  przez  właściwy  

KRS  w  dniu  7  maja.  

  

-‐  Start  dzisiejszej  oferty  jest  kolejnym  krokiem  w  realizacji  koncepcji  finansowania  podstawowej  

działalności  Mikrokasy  i  gwarantem  dalszego,  intensywnego  rozwoju  firmy.  Wyniki  subskrypcji  

dwóch  pierwszych  serii  obligacji  z  I  Programu  Emisji  Obligacji  spełniły  nasze  oczekiwania  



 

 

zapewniając  firmie  stabilny  i  przewidywalny  wzrost.  Wiemy,  że  zaufanie  naszych  inwestorów  

zawdzięczamy  połączeniu  tradycyjnego  modelu  działalności  i  otwarciem  się  na  oczekiwania  rynku,  

jak  chociażby  sprzedaż  pożyczek  przez  internet,  dzięki  czemu  sukcesywnie  zwiększa  się  grono  

naszych  klientów  –  mówi  Andrzej  Brzeski,  prezes  zarządu  Mikrokasa  SA.  

  

Oferującym  Obligacje  serii  L3  jest  Ventus  Asset  Management  SA.,  z  którym  Mikrokasa  z  sukcesem  

przeprowadzała  wszystkie  poprzednie,  publiczne  oferty  obligacji.  Doradcą  emitenta  przy  

przeprowadzaniu  ofert  publicznych  obligacji  jest    IPO  Doradztwo  Kapitałowe  SA.  
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Osoba  kontaktowa:    

Jędrzej  Jakubczyk,  PR  Manager,  jedrzej@mikrokasa.pl,  +48  514  252  667  

  

Mikrokasa  SA  

Mikrokasa  to  firma  obecna  na  rynku  od  2006r.  Specjalizuje  się  w  udzielaniu  pożyczek  

konsumenckich  od  1  do  10  tys.  zł  na  okres  od  12  do  36  miesięcy.  Od  2011r.  jest  sygnatariuszem  

Kodeksu  Dobrych  Praktyk    dla  firm  zrzeszonych  w  KPF.  W  2013r.  zwycięzca  godła  Firma  Przyjazna  

Klientowi,  od  tego  samego  roku  obecna  na  rynku  Catalyst.  Współpracuje  z  blisko  300  punktami  

sprzedaży  w  całym  kraju.  Od  2015r.  swoje  pożyczki  sprzedaje  również  przez  internet.  

  

Wyniki  finansowe  

W  ostatnich  latach  firma  odnotowuje  rosnące  wyniki  finansowe.  

   2012   2013   2014  

Przychód   1.936,-‐   1.931,-‐   6.963,-‐  

Zysk  netto   284,-‐   256,-‐   1.310  

  

  

  

  

 


