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PROJEKT INWESTYCYJNY 

Nazwa projektu: SMS Kredyt  

Charakter projektu: 1. Emisja akcji o wartości 3 mln PLN w trybie oferty prywatnej  

2. Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect 

Podmiot:  SMS Kredyt Holding S.A., www.smskredyt.pl 

Rola PROFESCAPITAL:  Doradca Transakcyjny, Autoryzowany Doradca Spółki 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Działalnośd Spółki polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 1.000 PLN na krótkie okresy. 

Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową www.smskredyt.pl, 

telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad 200 podpisanych umów agencyjnych). 

Spółka obsługuje klientów z całego kraju. Proces udzielenia pierwszej pożyczki trwa do 30 minut, a kolejnej do 

5 minut od pierwszego kontaktu z Klientem do wypłaty środków. Wypłata pożyczek odbywa się poprzez konta 

bankowe oraz placówki Banku Pekao i Poczty Polskiej – dla klientów nie posiadających rachunków bankowych.  

Spłaty pożyczek odbywają się w formie bezgotówkowej na specjalne rachunki bankowe, dostosowane do 

przyjmowania płatności masowych. Każdy Klient ma przypisany swój unikalny numer rachunku, na który dokonuje 

spłaty, po czym środki trafiają na rachunek zbiorczy spółki. Informacje o spłatach są importowane do systemu 

informatycznego, co zapewnia możliwośd szybkiego raportowania. 

KLUCZOWE ATUTY SMS KREDYT HOLDING S.A. 
 Trwale rosnące wyniki finansowe 

 Działalnośd na mocno perspektywicznym rynku 

 Konsekwentnie rozwijana sied sprzedaży 

 Doświadczona kadra zarządzająca 

 Wsparcie strategiczne GCDF 

 Wyspecjalizowany system zarządzania ryzykiem (spłacalnośd pożyczek na poziomie 91% - na koniec 2010 r.) 

 Wysoka lojalnośd klientów (90%) 

AKCJONARIAT 
Planowany akcjonariat na dzieo debiutu na rynku NewConnect:  

Podmiot Liczba akcji 
Udział w głosach 

przed emisją 
Udział w głosach 

po emisji 

Janusz Tchórzewski  
poprzez BJT S.à r.l.   

8.236.896 68,6% 54,9% 

Agata Uchmanowicz  
poprzez AGU S.à r.l. 

3.235.104 27,0% 21,6% 

Menadżerowie 528.000 4,4% 3,5% 

Nowi akcjonariusze 3.000.000 - 20,0% 

Razem 15.000.000 100% 100% 

 

 

 

http://www.grodno.pl/
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WYBRANE DANE FINANSOWE* 
 

Wyszczególnienie 
2009 

(tys. PLN) 
2010 

(tys. PLN) 

2011 
(tys. PLN) 
prognoza 

2012 
(tys. PLN) 
prognoza 

2013 
(tys. PLN) 
prognoza 

Kwota wypłacanych pożyczek 5.484 7.439 27.600 66.507 108.042 

Przychody 1.774 2.892 10.452 25.154 40.514 

Koszty -1.775 -2.037 -7.434 -16.148 -24.378 

EBIT -1 855 3.018 9.006 16.136 

Przychody i koszty finansowe -72 -85 -140 -144 -144 

Podatek dochodowy -129 -206 -593 -1.706 -3.055 

Zysk netto -202 564 2.285 7.156 12.937 

Źródło: Spółka 

*) Prezentowane dane finansowe za lata 2009-2010 dotyczą SMS Kredyt Sp. z o.o, a od 2011 roku dotyczą prognoz finansowych 

dla całej Grupy SMS Kredyt. 

CEL STRATEGICZNY 
Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie do 2013 roku sprzedaży pożyczek na poziomie 17.000 pożyczek 

miesięcznie i osiągnięcie zysku netto w wysokości 1.000.000 PLN miesięcznie.  

CEL OFERTY 
Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zwiększenie akcji pożyczkowej. Pozyskanie kapitału pozwoli na  

zwiększenie  udziału Emitenta w  rynku pożyczek  gotówkowych.  Zwiększenie wolumenu sprzedaży pozytywnie 

wpłynie na wyniki finansowe. 

PLANOWANY HARMONOGRAM OFERTY 
 

Dystrybucja teasera i prezentacji 8-12 kwietnia 2011 

Dystrybucja memorandum informacyjnego   14-18 kwietnia 2011 

Przyjmowanie deklaracji zapisu 14-19 kwietnia 2011 

Przydział akcji 22 kwietnia 2011 

Przyjmowanie zapisów i wpłat 22-29 kwietnia 2011 

Debiut na rynku NewConnect I-II tydzieo czerwca 2011 

KONTAKT 
Jeśli są Paostwo zainteresowani udziałem w dalszym rozwoju Spółki i otrzymaniem Memorandum Informacyjnego, 

prosimy o kontakt: 

 

Wojciech Kaliciak 
Kierownik projektów 

 
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. 

ul. Ofiar Oświęcimskich 15 

50-069 Wrocław 

Tel/fax: +48 71 782 11 60/62 
Mobile: +48 601 554 140 
E-mail:wojciech.kaliciak@profescapital.pl 
 

Z uwagi na prywatny charakter oferty, Memorandum będzie numerowane i kierowane do nie więcej niż 99 osób. 

mailto:wojciech.kaliciak@profescapital.pl
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób 

nieupoważnionych pisemnie przez PROFESCAPITAL Sp. z o.o. (dalej: ,,PROFESCAPITAL”). Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienia 

podstawowych informacji na temat SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka, SMS Kredyt). Opracowanie może zawierad stwierdzenia dotyczące 

przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnid się od faktycznych rezultatów. W niniejszym 

dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które PROFESCAPITAL uznaje za wiarygodne. PROFESCAPITAL nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. 
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