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Mikrokasa  terminowo  wykupi  obligacje  serii  G  

17  czerwca  2015r.  gdyńska  firma  pożyczkowa  Mikrokasa  S.A.  przekazała  Krajowemu  Depozytowi  

Papierów  Wartościowych  środki  pieniężne  na  wykup  obligacji  serii  G  –  kwotę  równą  wartości  

nominalnej  obligacji  powiększoną  o  odsetki  za  ostatni  okres  odsetkowy.  Obligacje  serii  G  zostaną  

wykupione  w  dniu  23  czerwca  2015r.  –  zgodnie  z  warunkami  emisji.  

  

Obligacje  serii  G  były  notowane  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  prowadzonym  przez  Giełdę  

Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  SA  -‐  na  Catalyst.    

  

-‐  Dzisiejszy  wykup  obligacji  serii  G  to  zwieńczenie  pierwszej  emisji  Mikrokasy  na  rynku  Catalyst,  

którą  uznajemy  za  zdecydowany  sukces.  Pozyskane  1,3  mln  zł,  zgodnie  z  założeniami,  przyczyniły  się  

do  dynamicznego  wzrostu  przychodów  (o  261%  w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat)  i  rozwoju  spółki.  Nasz  

tradycyjny  model  działalności  się  sprawdza  –  mówi  Andrzej  Brzeski,  prezes  zarządu  Mikrokasa  SA.  

  

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%).  
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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  Konferencji  Przedsiębiorstw  Finansowych.  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  (dane  w  tys.  zł).  

   2012   2013   2014  

Przychód   1.936   1.931   6.963  

Zysk  netto   284   256   1.310  

  

  

  

  

 


