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Szanowni Klienci, Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, 

Pracownicy oraz Konkurenci,  

W imieniu Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A. przedstawiam Państwu 

sprawozdanie z działalności NWAI Dom Maklerski S.A. („NWAI DM”) za 2019 

rok. Rok, który z perspektywy NWAI DM był rokiem transformacji, adaptacji do 

nowych warunków rynkowych, nowej legislacji, a także rozwoju nowych usług. 

Roku, który z perspektywy osiągniętych wyników finansowych trudno 

podsumować inaczej, niż jako rekordowy. NWAI DM udało się znacząco 

poszerzyć bazę przychodową, mieliśmy okazję do współpracy z największą w 

naszej historii liczbą klientów, w znaczący sposób zwiększyliśmy liczbę 

oferowanych usług. Wysiłki całego zespołu zaowocowały rekordowymi w 

historii NWAI DM wynikami finansowymi. Na każdej płaszczyźnie. Kropka. 

W momencie gdy piszę te słowa, na naszych oczach rozgrywa się 

niewyobrażalnej wcześniej skali tragedia zdrowotna, społeczna i gospodarcza. 

Zagrożenie epidemiologiczne, zrodzone przez COVID-19 kosztuje zdrowie i życie 

tysiące ludzi na całym świecie, zmienia codzienne nawyki społeczności, skłania 

do refleksji nad skutkami globalizacji, kierunkiem zmian gospodarczych, czy 

ułomnościami systemu, w którym funkcjonujemy. Wirus odciska swoje piętno 

na świat finansów, na giełdy i na rynki: surowców, akcji, stopy procentowej, czy 

kredytowy. Skala skutków społeczno-gospodarczych, szybkość zachodzących 

zmian, czy gwałtowność decyzji fiskalnych, skala działań monetarnych, nie 

mając precedensu w żadnym z wydarzeń ostatnich kilkudziesięciu lat, 

przytłacza nie tylko większość konsumentów i inwestorów indywidualnych, ale i 

profesjonalnych uczestników rynków finansowych.  

Jest już oczywiste, że pandemia zmieni aksjomaty rynkowe, że padną 

dotychczasowe definicje „bezpiecznego poziomu zadłużenia”, że skala operacji 

monetarnych przyćmi każde z poprzednich działań. Jest bardzo 

prawdopodobne, że do najluźniejszej globalnej polityki monetarnej dołączy 

największy w historii nowożytnego świata program fiskalny, że nowymi 

zobowiązaniami próbować będzie się przeciwdziałać narastaniu 

dotychczasowych. Niewykluczone, że działania te przyniosą oczekiwany skutek, 

że globalny interwencjonizm, który wyprzedza skutki ewentualnej recesji, czy 

nawet depresji gospodarczej, będzie największym ekonomicznym osiągnięciem 

współczesnego świata i uchroni miliony ludzi przed negatywnymi skutkami 
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zapaści: przed niepewnością, przed bankructwami, przed biedą, przed głodem, 

przed wojną.  

Jako dom maklerski jesteśmy w pełni zależni od sytuacji rynkowej. Nasze 

przychody są powiązane z płynnym funkcjonowaniem rynków finansowych, 

jesteśmy również wprost zależni od kondycji finansowej Emitentów i 

Inwestorów. W obliczu nadchodzących zmian nasza sytuacja jest daleka od 

komfortowej. Nie jesteśmy w stanie wyrokować w zakresie skali wpływu 

nadchodzących zmian na nasz model biznesowy, nasze plany są obarczone 

wysokim prawdopodobieństwem błędów, a nasze przygotowanie do zmian 

może okazać się niewystarczające. 

Obecny zespół NWAI DM to najlepszy team, który pracował w tej firmie od 

kiedy powstała. To specjaliści, którzy poza doświadczeniem, przygotowaniem 

merytorycznym, wiedzą i pasją, którą wnoszą do rozwoju usług, tworzenia 

oferty, czy kontaktów z naszymi klientami, widzą sens wspólnych starań i w 

wymierny sposób wspierają rozwój NWAI DM. To ludzie, którzy dbają o firmę i 

których troski są widoczne.  

Najbliższy czas to czas próby, czas jedności, czas solidarności. Moment na 

refleksję, na zadumę, ale też na działanie, refleks i determinację. Czas wyzwań, 

perturbacji i testu: dla ludzi, dla firmy i dla rynków. To z pewnością trudny i 

niewygodny czas, którego większość z nas wolałaby uniknąć.  

Może lepiej byłoby, żeby było tak jak było? Po staremu, bezpiecznie, tak jak 

znamy. Żeby nie trzeba było podejmować wysiłku, żeby nie trzeba było mierzyć  

się z przeciwnościami, które spiętrzyło przed nami życie. Żeby walka, patogeny  

i inne wyzwania były na ekranie monitora, a nie tu i w dodatku teraz. No ale są, 

widać je i niestety kosztują zdrowie i życie naszych bliskich, rujnują świat jaki 

znamy.   

Patos? Możliwe. Jestem jednak przekonany, że tylko znając ogrom problemu, 

próbując zrozumieć naturę zmian, docierając do jej sedna jesteśmy w stanie 

stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Mało tego, jestem pewien, że damy 

radę…  

Z poważaniem 
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