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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd EFIX Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Dom Maklerski”, „Spółka”) informuje na
podstawie art. 17 ust 1 MAR, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. zdecydował o podjęciu działań mających na celu
zakończenie świadczenia przez Spółkę usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z
rynkiem FOREX i instrumentami CFD oraz usług zarządzania aktywami w dotychczas przyjętym modelu
działalności, a także rozpoczęciu opracowywania nowej strategii rozwoju Domu Maklerskiego. Skutkiem tej decyzji
będzie wypowiadanie klientom Domu Maklerskiego umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie
przyjmowania i przekazywania zleceń oraz umów zarządzania aktywami wykonywanych w dotychczasowym modelu
działalności o wartości aktywów pod zarządzaniem ok. 13 mln zł.
W wyniku zmian właścicielskich jakie zaszły w Spółce po przejęciu w dniu 19.03.2020 r. kontroli nad Domem
Maklerskim przez EQUES Investment TFI S.A., o czym informowano w raportach Spółki z dnia 20.03.2020 r.
(Raporty RB-W_ASO 1/2020 oraz RB_ASO 2/2020), powołany z dniem 20.03.2020 r. Zarząd Domu Maklerskiego
rozpoczął przegląd dotychczasowej działalności biznesowej Spółki. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
stwierdzono okoliczności wskazujące na trwały brak rentowności dotychczas prowadzonej działalności
biznesowej, co odzwierciedlają pogarszające się wyniki finansowe Domu Maklerskiego, niewystarczający poziom
funduszy własnych, wysoki stan nieuregulowanych zobowiązań oraz dotychczasowe problemy z zapewnieniem
płynności w Spółce. Wobec powyższego Zarząd podjął niezwłoczne działania mające na celu zapewnienie
stabilności finansowej spółki, w związku z jej złą sytuacją płynnościową oraz biznesową. W rezultacie podjętych
przez Zarząd Spółki działań, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę raportem bieżącym z dnia
03.04.2020 (RB_ASO 6/2020), w wyniku dofinansowania przez EQUES Investment TFI S.A. kwotą 1.000.000
złotych (jeden milion złotych) sytuacja kapitałowa Spółki uległa znaczącej poprawie. W ocenie Zarządu dotychczas
podjęte działania oraz planowane dokapitalizowanie Spółki, o czym informowano raportem z 23.04.2020 r. (EBI
10/2020) pozwolą na prowadzenie działalności w rentownym modelu oraz wdrożenie opracowywanej obecnie
strategii dalszego rozwoju Spółki.
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