
 Aktualizacja Portfela SCS na dzień 04.07.2021r. 

Aktualne zestawienie:

O6 Magna Polonia S.A. - dalsza obserwacja i pozyskanie informacji w sprawie EMITELA , 
OPTIGIS, IDM, trwa porządkowanie grupy oraz wewnętrznych rozliczeń w postaci spłat pożyczek.
WZA , w którym uczestniczył nasz kolega , nie zmienia nastawienia do spółki , czekamy na 
rozstrzygnięcia.

Niniejsza Publikacja oraz jej treść : 1. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 2. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji 
inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 3. ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art.
31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy 
prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić 
podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Pełna treść regulacji: https://ncfunding.pl/reklamacje/  
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Skrót Spółka Stopa dywidendy Uwagi

LTX Lentex 23.07.2021r. 0,30 zł Planowana sprzedaż Zakładu Wykładzin

PRZEŁOMU/Spekulacyjny
Skrót Spółka Uwagi Udział w portfelu

06N 06 Magna Polonia Emitel, Optigis,IDMSA 50,00%
BTK Biztech Konsulting Akwizycja, kontrakty 40,00%
DRF DR Finance Akwizycja, branża, rozwój 10,00%

Portfel do obserwacji
Skrót Spółka uwagi Udział w portfelu
SWD Swissmed Rozwój , medycyna 100,00%

Dzień prawa do 
dywidendy



BIZTECH KONSULTING S.A. - wg pozyskanych informacji było możliwe podpisanie znaczącej 
umowy w czerwcu – nie nastapiło – czekamy na informacje w tej sprawie. Akcje głównego 
akcjonariusza są możliwe do nabycia. Spekulacje na temat nowego znaczącego akcjonariusza 
Spółki w związku z atrakcyjną wyceną akcji. 

Niniejsza Publikacja oraz jej treść : 1. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 2. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji 
inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 3. ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art.
31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy 
prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić 
podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Pełna treść regulacji: https://ncfunding.pl/reklamacje/  
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DR.FINANCE S.A. - Niska kapitalizacja Spółki ( 3,6 mln zł ) atrakcyjna branża finansowa, 
rosnący rynek kredytów hipotecznych oraz nowe produkty w postaci udziałów w funduszach 
inwestycyjnych SuperFund. Udział grupy na WZA dnia 30.06.2021 – zarząd powołał nowego 
członka , który ma wspomóc sprzedaż kredytów hipotecznych. Wyniki za 2Q powinny być „ dobre 
„ . W pierwszym półroczu 2021 nastapiło istotne zwiększenie( x2 )„sprzedawców” i jest to 
związane z kłopotami finansowymi firmy Open Finance S.A. (przejmowanie struktury 
sprzedażowej) .Współpraca z grupą SG. 31.maja 2021r. 

Niniejsza Publikacja oraz jej treść : 1. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 2. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji 
inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 3. ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art.
31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy 
prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić 
podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Pełna treść regulacji: https://ncfunding.pl/reklamacje/  
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Swissmed S.A. (SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA) – Spółka do obserwacji.
W okresie pandemii spółka z ciekawego segmentu. Nie urosła „dużo” od 2019 roku , poprawia 
się kondycja finansowa . Kapitalizacja 62 mln zł przy aktywach 72 mln zł, niskie obroty . Rating 
Piotrowskiego „7” na 9 mozliwych. Długa konsolidacja – w przypadku dobrych danych za 
kolejne kwartały możliwy spory wzrost .

Niniejsza Publikacja oraz jej treść : 1. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 2. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji 
inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 3. ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art.
31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy 
prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić 
podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Pełna treść regulacji: https://ncfunding.pl/reklamacje/  
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