CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
T +48 22 160 56 00 E biuro@cmcmarkets.pl
WWW www.cmcmarkets.pl

Materiał dla mediów
24 listopada 2015 r.

Śródroczne wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 września 2015 r.

CMC Markets notuje dynamiczne tempo wzrostu
Spółka CMC Markets PLC, www.cmcmarkets.com/group, światowy lider w zakresie oferty internetowych
platform transakcyjnych dla inwestorów indywidualnych, opublikowała swoje wyniki finansowe za okres
sześciu miesięcy zakończony 30 września 2015 r.
Podstawowe dane finansowe i operacyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wynik netto na działalności operacyjnej: 78,9 mln GBP (wzrost o 34%)
Skorygowany zysk przed opodatkowaniem: 26,2 mln GBP (wzrost o 88%)
Marża skorygowanego zysku przed opodatkowaniem: 33% (wzrost o 9% w ujęciu rok do roku)
Zysk netto: 20,0 mln GBP (wzrost o 77%)
Dywidenda: 15,0 mln GBP
Wzrost liczby transakcji o 88% w ujęciu rok do roku
Wzrost wartości transakcji o 60% w ujęciu rok do roku
Wzrost liczby aktywnych klientów o 18% w ujęciu rok do roku
Udana premiera kontraktów ekspresowych (ang. Countdowns), pierwszych instrumentów binarnych
wprowadzonych do oferty CMC Markets

Komentarz dyrektora generalnego Petera Cruddasa:
− W pierwszym półroczu wypracowaliśmy świetne wyniki finansowe i imponujący wzrost na wszystkich
poziomach rachunku wyników. Jasna strategia, która zakłada oferowanie klientom rozwiązań
technologicznych wyróżnionych wieloma nagrodami, a także najwyższej klasy obsługi, automatycznej
realizacji zleceń oraz przejrzystych i konkurencyjnych cen, niezmiennie przynosi efekty.
− Uzupełnieniem tej strategii będzie wprowadzenie innowacyjnych produktów i pełnej oferty Next
Generation dla partnerów oraz rozwój działalności na dotychczasowych i nowych rynkach, między innymi w
Polsce.
− Nasz model biznesowy charakteryzuje się zdolnością generowania dużej ilości przepływów pieniężnych,
a wysoki poziom dźwigni operacyjnej w prowadzonej działalności, w miarę wzrostu liczby i aktywności
klientów, przekłada się bezpośrednio na rosnące zyski.
− Jestem entuzjastycznie nastawiony do nowych możliwości, jakie stoją przed CMC Markets w drodze do
dalszego rozwoju.
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Podstawowe dane finansowe:
6 miesięcy
zakończonych
30 września
2015 r.

6 miesięcy
zakończonych
30 września
2014 r.

Wzrost %

Wynik netto na działalności operacyjnej (w mln GBP)

78,9

58,8

34%

Skorygowany zysk przed opodatkowaniem (w mln GBP)

26,2

13,9

88%

Zysk przed opodatkowaniem (w mln GBP)

26,5

13,9

90%

Zysk na akcję (w pensach)

7,2p

4,0p

80%

13,2

3,8

251%

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (w mln
GBP)

Pełne
sprawozdanie
(w
jęz.
angielskim)
jest
dostępne
na
stronie
http://www.cmcmarkets.com/group/news/CMC-Markets-reports-strong-growth-momentum.

internetowej

Więcej informacji na temat oferty i działalności CMC Markets w Polsce jest natomiast dostępnych na
stronie www.cmcmarkets.com/pl-PL.
###
Podstawowe informacje o CMC Markets
CMC Markets jest międzynarodową firmą inwestycyjną, wiodącym brokerem kontraktów na różnice (CFD). Za
pośrednictwem platformy transakcyjnej online klienci CMC Markets mogą inwestować w ponad 10 tysięcy różnych
instrumentów finansowych związanych z rynkami walut (Forex), akcji, obligacji, surowców i towarów. Firma, która
powstała w 1989 r. w Londynie, aktualnie posiada 13 oddziałów w różnych regionach świata, w tym w Polsce,
obsługując klientów z ponad 70 krajów. Broker był wielokrotnie nagradzany za najlepszą ofertę i innowacyjne
platformy transakcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.cmcmarkets.com/pl.
Kontakt dla mediów:
Michał Miłowski
Senior Asscociate
Solski Burson-Marsteller
tel.: (22) 242 86 26, 696 834 641
email: cmcmarkets@solskibm.pl

Łukasz Wardyn
Dyrektor – Europa Wschodnia
CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
tel.: (22) 160 56 00
email: l.wardyn@cmcmarkets.com

Zastrzeżenia
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka angielskiego i w przypadku rozbieżności wiążąca jest wersja
angielska.
To ogłoszenie może zawierać stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za „wypowiedzi prognozujące". Te
wypowiedzi prognozujące można zidentyfikować poprzez wykorzystaną terminologię związaną z przyszłymi
zdarzeniami, w tym terminów "wierzyć", "szacować", "planować", "projekty", "przewidywać", "oczekiwać", "zamierzać",
"może"," będzie" lub "powinien", lub w każdym przypadku, ich przeczeniu lub innych odmianach lub porównywalnej
terminologii, lub jako dyskusje o strategii, planach, celach, przyszłych zdarzeniach lub intencjach. Wypowiedzi
prognozujące mogą i często istotnie różnią się od faktycznych rezultatów. Wszelkie wypowiedzi prognozujące
odzwierciedlają aktualny pogląd Grupy w odniesieniu do przyszłych wydarzeń i podlegają ryzyku dotyczącym
przyszłych zdarzeń i innym rodzajom ryzyka, niepewności i założeń dotyczących działalności Grupy, wyników jej
działalności, sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, wzrostu i strategii. Wypowiedzi prognozujące formułowane są
tylko w dniu ich wydania i nie mogą być traktowane jako wskazówka do przyszłych wyników. Spółka nie zobowiązuje
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się do publikacji korekt stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, które mogą wynikać
ze zmian prognoz Spółki albo określonych zdarzeń lub okoliczności, które wystąpią po dniu przekazania niniejszego
komunikatu do publicznej wiadomości, o ile obowiązek publikacji takich korekt nie wynika z obowiązujących
przepisów.
Niniejsze ogłoszenie nie zawiera ani nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia
papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji,
w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, którą lub w której taka
oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem.
Informacja zawarte w niniejszym ogłoszeniu jest przedstawiona wyłącznie celem tła i nie ma pełnej i kompletnej
wymowy. W żadnym celu, nie można opierać się na informacjach zawartych w niniejszym ogłoszeniu lub na ich
prawidłowości, rzetelności i kompletności.
Informacje zawarte w niniejszym materiale dla mediów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy,
oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. Wszelkie informacje publikowane przez
CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce nie stanowią czynności w zakresie doradztwa inwestycyjnego ani
finansowego. W przypadku, kiedy w treści materiału dla mediów prezentowane są historyczne wyniki inwestycyjne
produktów finansowych, nie ma gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. CMC Markets UK Spółka Akcyjna oddział w
Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000575015, NIP
GB 849 1757 83, oddział spółki CMC Markets UK plc z siedzibą w 133 Houndsditch, Londyn EC3A 7B,
zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 0244840, nadzorowanej przez Financial Conduct Authority, wpisanej do
rejestru firm inwestycyjnych pod numerem 173730.
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Więcej w informacji o ryzyku na stronie www.cmcmarkets.pl.
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