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Informacja dla mediów
8 czerwca 2016 r.
CMC Markets UK plc
Wyniki za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2016
CMC Markets notuje silny wzrost zysków w swoim pierwszym roku jako spółka giełdowa

Rok zakończony 31 marca wartości w milionach
GBP (£) (chyba, że wskazano inaczej)

2016

2015

Zmiana

Wynik netto na działalności operacyjnej

169,4

143,6

+18%

Skorygowany zysk przed opodatkowaniem

62,4

51,9

+20%

Zdarzenia wyjątkowe netto

(9,0)

(8,4)

+6%

Zysk przed opodatkowaniem

53,4

43,5

+23%

Zysk na akcję (pensy)

18,0

14,6

+23%

8,9

5,7

+56%

66,8

44,6

+50%

2.071

1.626

+27%

57.329

50.303

+14%

2.828

2.716

+4%

Zwykła dywidenda na akcję (pensy)

Liczba transakcji (miliony)

Wartość transakcji (miliardy GBP)

Liczba aktywnych klientów

Przychód na aktywnego klienta (GBP)
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Wyjaśnienia:
Wynik netto na działalności operacyjnej to łączne przychody pomniejszone o rabaty dla partnerów wprowadzających,
którzy nie są stronami transakcji, oraz o podatki od zakładów.
Skorygowany zysk przed opodatkowaniem to wartość przed odjęciem wartości zdarzeń wyjątkowych netto.
Aktywni klienci to tacy, którzy podczas roku obrotowego przeprowadzili przynajmniej jedną transakcję lub utrzymywali
pozycję typu CFD lub spread bet.
Przychód na aktywnego klienta to wartość przychodów aktywnych klientów z CFD i transakcji spread bet po odjęciu
rabatów i podatków w związku z zapłaconymi lub proponowanymi dywidendami na akcję w danym roku obrotowym.
Silny wzrost wszystkich kluczowych wskaźników:
 Wynik netto na działalności operacyjnej wzrósł o 18%, do 169,4 miliona GBP (2015: 143,6 miliona GBP)
 Skorygowany zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 20%, do 62,4 miliona GBP (2015: 51,9 miliona GBP)
 Liczba aktywnych klientów wzrosła o 14%, do 57.329
 Przychód na aktywnego klienta kontynuuje wzrost i jest jedną z najwyższych wartości w branży, wzrost o 4% do
2.828 GBP
 Proponowana dywidenda: 5,36 pensów
Nastawienie na kontrolę kosztów
 Koszty pracownicze netto wyrażone jako udział w wyniku na działalności operacyjnej to 27,1% (2015: 28,3%)
 Nieznaczny wzrost inwestycji na marketing, do 11% wyniku na działalności operacyjnej (2015:10%), zgodnie z
założeniem zwiększenia tego udziału z 10% do 12% w ciągu najbliższych trzech lat
Silny bilans
 Współczynnik kapitału regulacyjnego 31%
 Własne środki 176,4 milionów GBP
Realizacja strategicznych inicjatyw
 48% wartości transakcji na platformie Next Generation przeprowadzonych na urządzeniach mobilnych
 21 nagród zdobytych globalnie przez platformę Next Generation i za obsługę klienta
 Sprawne udostępnienie nowej oferty instrumentów binarnych
 Uruchomienie oferty instytucjonalnej
 Dobre postępy cyfrowych i mobilnych inicjatyw
Peter Cruddas, Prezes Zarządu CMC Markets, powiedział:
“Jestem bardzo zadowolony, że raportujemy dobre wyniki w naszym pierwszym raporcie od wejścia na londyńską
giełdę w lutym 2016 r. Nasza jasna strategia, by dostarczać naszym klientom najlepszą platformę transakcyjną,
świetną obsługę klienta i konkurencyjne ceny, z dużym nastawieniem na innowacje, zaowocowały kolejnymi mocnymi
wynikami z zyskiem przed opodatkowaniem rosnącym o około 20%. Ale nie spoczywamy na laurach. Nadal dodajemy
nowe produkty do oferty, otwieramy nowe biura oraz oferujemy nowe funkcjonalności i narzędzia, dostępne na naszej
wielokrotnie nagradzanej platformie transakcyjnej Next Generation. Jestem przekonany, że pomimo w ostatnim czasie
mniejszej aktywności transakcyjnej na rynkach, dzięki wspomnianym wdrożeniom i naszemu wspaniałemu zespołowi,
CMC Markets będzie nadal raportowało dalsze mocne wzrosty”.
Niniejszy materiał został przetłumaczony z języka angielskiego; w razie rozbieżności z angielskim oryginałem wiążąca
jest wersja angielska. Dalsze informacje o wynikach finansowych CMC Markets, w tym raport roczny spółki, są
dostępne na stronie: http://www.cmcmarkets.com/group/news/CMC-Markets-plc-FY16-full-year-results-announcement
###
Podstawowe informacje o CMC Markets
CMC Markets jest międzynarodową firmą inwestycyjną, wiodącym brokerem kontraktów na różnice (CFD),
notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE:CMCX). Za pośrednictwem platformy
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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.pl.
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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 1070035062, 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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