
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

przekazuję na Wasze ręce Raporty Roczne, w których przedstawiamy osiągnięte w 2020 roku wyniki 
finansowe oraz sytuację majątkową Capital Partners S.A. oraz Grupy Kapitałowej. 

W zasadzie cały 2020 rok upłynął w cieniu rozpoczętej w styczniu i rozwijającej się praktycznie przez cały czas 
pandemii COVID-19. W związku z brakiem jednolitego podejścia poszczególnych krajów do przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się wirusa, pandemia przebiega w niejednorodny sposób. Niemniej według danych WHO, w 
skali całego świata obecnie występuje największy przyrost nowych zakażeń od czasu wykrycia SARS-CoV-2. 
Wydaje się więc, że pandemia będzie miała istotny wpływ na otoczenie gospodarcze w perspektywie 
przynajmniej kilku najbliższych lat i powinniśmy nauczyć się funkcjonować w tych warunkach. 

Zanim jednak nastąpiły te okoliczności podjęliśmy decyzję o zmianie podejścia do segmentu naszej działalności 
związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, która była realizowana przez spółkę zależną - 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. W wyniku tej decyzji pod koniec czerwca 
2020 roku zawarliśmy umowę z PRA Group Sub-Holding sp. z o.o., w wykonaniu której od lutego 2021 roku 
Capital Partners S.A. nie posiada podmiotów zależnych. W ramach tej transakcji zmienił się podmiot 
zarządzający Capital Partners Investment I FIZ, którym od stycznia 2021 roku jest OPOKA Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. Powyższa zmiana zapewnia kontynuację przyjętej przez fundusz polityki 
inwestycyjnej i pozwoli w niezakłócony sposób realizować rozpoczęte projekty, zwłaszcza, że cały zespół 
zarządzający funduszami CP FIZ oraz Capital Partners Investment I FIZ jest obecnie zatrudniony w OPOKA TFI. 

Największy wpływ na sytuację majątkową Capital Partners S.A. – podobnie jak w poprzednich latach – ma 
sytuacja spółek portfelowych stanowiących lokaty Capital Partners Investment I FIZ, którego Spółka jest 
jedynym uczestnikiem. 2020 rok miał szczególne znaczenie dla Grupy Piotr i Paweł. Warunkiem realizacji 
sprzedaży udziałów w Grupie Piotr i Paweł sp. z o.o. na rzecz spółki zależnej od SPAR Group Ltd. było 
prawomocne zakończenie postępowań restrukturyzacyjnych. Mimo tego, że już w marcu 2020 roku 
zgromadzenia wierzycieli przyjęły układy zaproponowane przez spółki z grupy, to – głównie z powodu 
zakłóceń w postępowaniach sądowych związanych z sytuacją epidemiczną – dopiero w kwietniu 2021 roku 
zostały wydane prawomocne postanowienia, które umożliwiły sprzedaż udziałów i rozliczenie transakcji. Po 
znacznych utrudnieniach z przełomu pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku, które wynikały głównie z 
braku przewidywalności w zakresie ograniczeń wprowadzanych przez poszczególne kraje, obecna sytuacja 
operacyjna większości spółek stanowiących lokaty Capital Partners Investment I FIZ jest dobra.  

Tym razem chciałbym złożyć szczególne podziękowania całemu Zespołowi Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych Capital Partners S.A. Dzięki Waszej wieloletniej współpracy i zaangażowaniu mogliśmy 
pozyskać dla spółki zależnej renomowanego inwestora strategicznego w postaci PRA Group, który zapewni jej 
stabilny rozwój w długim terminie oraz uzyskać satysfakcjonujące dla nas warunki transakcji.  

Łączę wyrazy szacunku,  

 
 
Paweł Bala 
Prezes Zarządu 
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