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RAPORT ROCZNY 
Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku  

LIST PREZESA ZARZĄDU 
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Szanowni Akcjonariusze, 

 

W imieniu Zarządu NWAI Domu Maklerskiego S.A. („NWAI”), pragnę przedstawić 
Państwu Raport Roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania NWAI w 2022 
roku. 

Miniony rok był dla naszych klientów i naszej firmy rokiem trudnym i pełnym wyzwań. 
Napaść Rosji na Ukrainę oraz drastyczne podwyżki stóp procentowych w otoczeniu 
rosnącej inflacji miały negatywny wpływ na rynki finansowe i gospodarkę. Dodatkowo, 
migracja kapitału z rynków kapitałowych do banków pogorszyła środowisko 
biznesowe, w którym działamy. Niemniej jednak, mimo tych trudności, NWAI zdołał 
wygenerować zysk dla akcjonariuszy osiągając pozytywne wyniki finansowe. 

W minionym roku, NWAI skupił się na dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów, oraz 
rozwoju dotychczas oferowanych usług i produktów, co umożliwiło nam zmniejszenie 
negatywnego wpływu trudnych warunków rynkowych na wyniki finansowe. W dalszym 
ciągu realizujemy strategię IC30, a osiągane wyniki finansowe potwierdzają jej 
skuteczność. 

W 2022 r. zanotowaliśmy zwiększenie wartości przychodów, przy porównywalnym do 
2021r. zysku netto, co ze względu na trudne otoczenie rynkowe odbieramy pozytywnie 
i liczymy na dalszą poprawę w latach kolejnych.  

Corocznie osiągane dobre wyniki (rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy w 
wysokości 2 zł na akcje) w naszej ocenie potwierdzają stabilność rozwoju NWAI i 
naszą zdolność do generowania wartości dla akcjonariuszy. Kolejny raz udowadniamy,  
że  jesteśmy wiarygodnym, stabilnym i odpowiedzialnym partnerem dla naszych 
klientów i kontrahentów. 

Pragniemy podziękować naszym Klientom i Akcjonariuszom za okazane zaufanie, a 
także Radzie Nadzorczej oraz Pracownikom za ich ciężką pracę i oddanie w tym 
trudnym roku. Jesteśmy pewni, że dzięki naszemu zaangażowaniu i kompetencjom 
NWAI będzie w stanie utrzymać bądź przyśpieszyć obecne tempo rozwoju.  

 

Z poważaniem, 

 

Mateusz Walczak 

Prezes Zarządu 
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