Warszawa, 29.06.2017 r.

Setanta S.A. chce zwiększać aktywa
dzięki innowacyjnym projektom
Setanta S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów
Wartościowych
w
Warszawie,
będąca
Grupą
Kapitałową
(Jednostką
Inwestycyjną) skoncentrowaną na trzech obszarach: projektach globalnych,
projektach lokalnych oraz nieruchomościach, zamierza realizować nowe
inwestycje w oparciu o przyjętą strategię oraz politykę inwestycyjną. Emitent
chce w ten sposób osiągnąć długoterminowy wzrost wartości posiadanych
aktywów.
Głównym celem Spółki jest wzrost wartości jej aktywów, który nastąpi w wyniku wzrostu
wartości jej projektów inwestycyjnych, głównie dzięki odpowiedniej selekcji instrumentów
finansowych do portfela inwestycyjnego, a także jego efektywnej dywersyfikacji. Setanta
S.A. będzie realizować strategię wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu
ryzyka związanego z inwestowaniem lub lokowaniem środków oraz zachowaniu
optymalnego poziomu bezpieczeństwa. Emitent zamierza dokonywać nowych inwestycji
kapitałowych w oparciu o rygorystyczne kryteria inwestycyjne, m.in. ocenę bieżącej
i prognozowanej sytuacji na rynkach, na których dana spółka prowadzi działalność,
perspektyw jej dalszego rozwoju, sytuacji finansowej oraz możliwości wypłaty dywidendy
w przypadku spółek kapitałowych. Zarząd Spółki jest przekonany, że dzięki tak
prowadzonej selekcji podmiotów będzie w stanie wybierać te z nich, które pozwolą na
osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.
„Głównym celem spółki Setanta S.A. w najbliższym okresie jest spowodowanie
dynamicznego wzrostu wartości kilku spółek portfelowych oraz przeprowadzenie
inwestycji w podmiot lub podmioty z branż uznawanych za wysoce perspektywiczne.
W długim terminie będziemy rozwijać Setantę w oparciu o trzy filary, ponieważ chcemy
zabezpieczyć naszych akcjonariuszy przed cyklami koniunkturalnymi i ryzykami
związanymi z sytuacją makroekonomiczną oraz ich wpływem na poszczególne branże. Na
przykład potencjalne trzęsienie ziemi w sektorze nowych technologii poważnie nam nie
zaszkodzi, jeśli w portfelu inwestycyjnym będziemy posiadać tradycyjne, lokalne biznesy
lub spółki z sektora nieruchomości generujące dywidendy. Jednocześnie to właśnie spółki
technologiczne mogą nas najmocniej wesprzeć w zwiększaniu wartości Setanty.” - ocenia
Konrad Szwedziński, Członek Zarządu Spółki Setanta S.A.

Obecnie w portfelu inwestycyjnym Setanta S.A. znajduje się kilkanaście spółek, z czego
dwie z nich są notowane na rynku NewConnect. Pierwszą spółką godną wymienienia jest
MODE S.A., producent wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do
automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji obrotowych.
Podmiot ten posiada bardzo wysoki potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych i należy
do segmentu projektów globalnych w portfelu inwestycyjnym Emitenta. Do innych spółek
w tym segmencie należy zaliczyć również City Inspire S.A., która po efektownym
wprowadzeniu na rynek w modelu SaaS przewodnika dla hoteli o nazwie StayForLonger
rozpoczęła realizację nowych, innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze e-turystyki oraz
Excelead S.A., będącą autorem dwóch innowacyjnych narzędzi pro-sprzedażowych dla
firm.
„Wszystkie wymienione 3 spółki mają jeden wspólny mianownik: przez ostatnie lata
pracowały nad produktami i szlifowały model biznesowy, aktualnie są gotowe do
mocnego zaakcentowania swojej obecności w wybranych segmentach rynku. Spółka City
Inspire jest w trakcie zaawansowanych rozmów o współpracy z dużymi, znanymi
markami turystycznymi. Excelead każdego miesiąca pozyskuje nowych klientów i choć
wolumen przychodów jest nadal na niskim poziomie to regularny przyrost klientów jest
niewątpliwie budującym faktem dla spółki sprzedającej produkty w modelu SaaS.
Natomiast spółka Mode będzie prawdopodobnie beneficjentem popularyzacji oraz
standaryzacji w Internecie wysokiej jakości fotografii oraz obrotowych prezentacji
produktowych.” - dodaje Konrad Szwedziński.
W czerwcu bieżącego roku Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. Emitent
złożył również wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis do rejestru wewnętrznie
zarządzających ASI.
Setanta S.A. to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka Inwestycyjna),
skoncentrowana na trzech obszarach: projekty globalne, projekty lokalne oraz
nieruchomości. Spółka zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r.,
przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.
Głównym celem Emitenta jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów netto.
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