
List Prezesa BLACK LION FUND  S.A. do Akcjonariuszy 

 

Szanowni Państwo, 

Działania Funduszu w 2012 r. koncentrowały się na budowie wartości  najważniejszych projektów z 
posiadanego portfela, zarówno deweloperskich jak należących do branży medycznej. Zrealizowana 
transakcja sprzedaży działki w Warszawie przy ul. Kasprzaka pozwoliła na zmniejszenie poziomu 
zadłużenia Grupy oraz zapewniła środki na finansowanie pozostałych inwestycji deweloperskich, w 
tym na terenie Soho Factory oraz Cracovia Property. Jednocześnie prowadzony był rozwój 
poszczególnych segmentów działalności z zakresu opieki zdrowotnej w oparciu o Scanmed 
Multimedis S.A. jako wiodący podmiot grupy medycznej. Trwające w branży procesy konsolidacyjne 
sprzyjają korzystnej waluacji oraz możliwości pozyskiwania inwestorów strategicznych dla tej 
działalności. 

Jednocześnie rozpoczęto prace nad realizacją nowych projektów inwestycyjnych.  Najważniejsze z 
nich  polegały na nabyciu udziałów w spółce z sektora przetwarzania odpadów i odzysku energii oraz 
objęcia akcji z nowej emisji Próchnik S.A. w ramach współpracy z grupą akcjonariuszy których celem 
jest rewitalizacja i rozwój tej szeroko rozpoznawalnej marki odzieżowej. 

Najważniejsze zadania  podejmowane w roku 2012  koncentrowały się głównie na:  

Realizacji inwestycji deweloperskich, w tym będących kontynuacją rozpoczętego w roku 2011 
projektu Soho Factory. W roku 2012 prowadzono sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach Rebel 
One (B) oraz Kamion Cross (C) których łączna powierzchna mieszkalna wynosi około 12 tys. m2. 
Sprzedaż mieszkań w budynku B zamknięta została do końca lutego 2013 r. na poziomie 90,5% 
powierzchni mieszkalnej całego obiektu. Obecnie prowadzona jest sprzedaż oferty obejmującej 
budynek C. Na rok bieżący planowane jest rozpoczęcie realizacji trzeciego budynku (A).  

W odniesieniu do pozostałych aktywów nieruchomościowych, prowadzone były prace nad 
rozpoczęciem projektu developerskiego w spółce Cracovia Property. W czwartym kwartale 2012 r. 
spółka uzyskała prawomocną decyzję o warunkach zabudowy na działkach zlokalizowanych w 
Krakowie przy ul. Bochenka 12. Jednocześnie Cracovia Property złożyła wniosek o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy dla kolejnego obszaru inwestycyjnego,  co pozwoli w przyszłości na realizację 
koncepcji budowy obiektów komercyjnych  o docelowej powierzchni użytkowej budynków  na ponad  
72,7 tys. m2. 

Wdrażaniu jednolitej strategii w odniesieniu do aktywów segmentu medycznego mającej na celu  
zwiększenie przejrzystości struktury kapitałowej poprzez ich reorganizację.  Aktywa medyczne zostały 
skupione w ramach Grupy Scanmed Multimedis S.A. W obszarze działalności medycznej 
koncentrowano się na poszerzaniu oferty świadczonych usług (w tym rozbudowie kontraktu z NFZ 
realizowanego w Szpitalu Św. Rafała) oraz pozyskiwaniu nowych lokalizacji w Warszawie, Krakowie i 
Wrocławiu.  

W celu pozyskania środków na kolejne inwestycje, Scanmed S.A. zbyła pakiet kontrolny udziałów w 
spółce Carint Scanmed na rzecz firmy AHP Inwestycje, realizując zysk brutto wysokości 16,1 mln zł. 
Dzięki intensywnym działaniom rozwojowym, planowany jest wzrost przychodów ze sprzedaży w tym 
segmencie odpowiednio do poziomu 90,8 oraz 115,2 mln zł kolejno w 2013 i 2014 roku. 

Procesy konsolidacyjne zachodzące w otoczeniu rynkowym  stwarzają możliwość pozyskania inwestora 
strategicznego dla segmentu medycznego Grupy BL Fund i ewentualną finalizację inwestycji w 
przyszłości.  

 



Pozyskiwaniu nowych projektów inwestycyjnych, których wynikiem było rozbudowanie Grupy 
kapitałowej Black Lion Fund o nowe podmioty. 

W 2012 r. Fundusz poszerzył działalność o nową spółkę z branży wydawniczej, która jest wydawcą 
magazynu Think Tank o charakterze opiniotwórczym, poruszającym zagadnienia z zakresu zarządzania, 
gospodarki oraz tematyki społeczno-politycznej. 

Kolejnym projektem inwestycyjnym było nabycie  100 % udziałów w spółce Recycling Park Sp. z o.o., 
której celem działalności jest budowa innowacyjnej huty szkła opakowaniowego wraz z zakładem 
odzysku energii, pozyskanej z odpadów komunalnych. W wyniku zastosowania  nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych oraz przyznanej dotacji w wysokości 102,9 mln zł, nowo pozyskany projekt 
charakteryzuje się wysoką planowaną stopą zwrotu z inwestycji. 

W pierwszym kwartale 2013 r. Fundusz objął znaczący pakiet akcji spółki Próchnik S.A. Obecny zarząd 
Próchnik zakłada odbudowę pozycji marki, zarówno na rynku mody męskiej jak i formalnej damskiej 
oraz uzyskanie znaczących efektów synergii, wynikających z pozyskania prestiżowej marki Rage Age. 
Długoterminowy plan synergii zakłada uzyskanie korzyści w obszarze produkcji, logistyki, marketingu 
oraz projektowania kolekcji.  

Upłynnieniu wybranych aktywów oraz na pozyskaniu środków przeznaczonych na działania 
rozwojowe. W 2012 r. zawarto  jedną z największych transakcji sprzedaży gruntów w Warszawie w 
ostatnich latach, której przedmiotem było zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej w Warszawie przy ulicy Kasprzaka należącej do spółki VIS Investments Sp. z o.o. SKA. 
Wartość sprzedaży nieruchomości wyniosła 155 mln zł.  

Spółka Browar Gontyniec wprowadziła do obrotu 1.178,6 tys. akcji spółki na rynek New Connect wraz 
z przeprowadzeniem nowej emisji. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zwiększenie mocy 
produkcyjnych spółki, wyposażenie powstającego browaru oraz rozwój sieci dystrybucji. W I kw. 2013 
r. Scanmed Multimedis przeprowadził z powodzeniem ofertę prywatną, pozyskując ok. 12 mln zł. 

W ramach Funduszu, wyemitowano obligacje serii B i C o łącznej wartości 66 mln zł, z okresem 
zapadalności sięgającym 7 lat, dostosowując w ten sposób strukturę czasową finansowania oraz 
posiadanego portfela inwestycji. 

 

W 2013 roku Black Lion Fund zamierza kontynuować strategię polegająca na budowaniu potencjału 
sprzedażowego posiadanych aktywów zarówno w zakresie ich działalności operacyjnej jak i                         
przygotowań do finalizacji wybranych inwestycji. Koncentracja na wybranych obszarach działalności, 
selektywne inwestycje wraz z prowadzoną sprzedażą wybranych składników portfela powinny w 
naszym przekonaniu przełożyć się w sposób wymierny na rynkową wycenę akcji Funduszu. 

 

Z wyrazami  szacunku, 

 

 

Maciej Wandzel 

Prezes Zarządu Black Lion NFI S.A. 

 


