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Inwestycyjno-doradcza spó łka Top Consult ing SA 

podpisa ła dwie kolejne umowy inwestycyjne. Pierwszą 

z nich jest objęcie kilkunastoprocentowego pakietu 

akcji  Suntech. Jest to notowany na NewConnect 

dostawca rozwi ązań   I T  d l a  t e l e k o m u n i k a c j i  i  

bankowości. Najnowszym nabytkiem TC SA zosta ł 

natomiast portal spo łecznośc iowy  d la  środowiska 

Internetu mobilnego - Mobini, w którym Top Consulting sta ł   się   właścicielem 51% 

akcji. 

 

Warszawski doradca podtrzymuje plany upublicznienia na rynku g łównym, choć nie precyzuje 

terminu. Rozwija za to, jako Autoryzowany Doradca, dzia ł doradczy dla spółek wchodzących na 

NewConnect. „Obecnie jesteśmy Autoryzowanym Doradcą   dla trzech spó łek, z kolejnymi 

dwiema planujemy podpisanie umów jeszcze w tym kwartale” – mówi Zbigniew Powierża, 

wiceprezes Top Consulting. Spółka nie ukrywa, że podpisuje umowy doradcze z podmiotami, w 

których sama planuje zaanagażować się  kapita łowo. Tak by ło między innymi z warszawską 

spółką Suntech, w której Top Consulting (bezpośredni i pośrednio) objął już około 13% akcji.   

„Objęliśmy część emisji w ofercie private placement, w cenie emisyjnej 0,55 zł. Wyjście z 

inwestycji planujemy w przeciągu dwóch, trzech lat. Zakadamy, iż stopa zwrotu z tej inwestycji 

znacznie przekroczy 200%” - dodaje Powierża. – „Z racji na bardzo duży potencja ł wzrostowy 

dla produktów IT z oferty Suntech uważamy, że spółka ma fundamentalne podstawy do bardzo 

szybkiego rozwoju i docelowo – do wejścia na rynek regulowany. Dlatego inwestycję  tę 

traktujemy jako swego rodzaju pre-IPO. Nie wykluczamy również zwiększenia zaangażowania 

kapita łowego w tej spółce w najbliższej przyszłości" – poinformował Robert Dziubłowski, prezes 

Top Consulting. 

 

Mobini (www.mobini.pl) jest pierwszym w Polsce mobilnym serwisem społecznościowym, który 26 

maja br. roku uruchomi ł  wersję   beta. W jednym miejscu zebrano tu wszystkie popularne 

funkcjonalności największych serwisów internetowych i dostosowano je do wersji mobilnej. 

Mobini.pl to centrum wymiany  multimediów, z którego może korzystać każdy – bez logowania, 

bez rejestracji i bez żadnych dodatkowych op łat. Autorzy nazywają  ją dyskiem zewnętrznym 

telefonu. Dostęp do Internetu przez komórki ro śnie kilkadziesiąt procent rocznie, a spo łeczności 

mobilne tworzą się w najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach.  

 

Top Consulting nie ujawnia, ile zainwestowa ł w Mobini SA, obejmując w zamian 51 % akcji. 

Docelowy pu łap zaangażowania ma sięgnąć  kilku milionów złotych. „Mobini planuje pozyskać 

kilkaset tysięcy unikalnych użytkowników do końca tego roku” – dodaje Powierża. Targetem są 

najmłodsi i najaktywniejsi użytkownicy Internetu z grupy wiekowej 14-35 lat, najbardziej pożądani 

przez reklamodawców. W rozwój spółki zaangażowani są managerowie z kilku największych w 

kraju projektów internetowych. 

 

TOP Consulting S.A. rozważa wprowadzenie na NewConnect swojej spółki zależnej – Top 

Consulting Conferences&Trainings SA. W ostatnim czasie pozyskała ona środki europejskie na 

programy e-learnigowe i szkolenia o łącznej wysokości 1,3 mln z ł „W tej chwili pracujemy nad 

rozwojem jej strategii, w związku z czym decyzje w sprawie terminu upublicznienia TCCT na NC 

powinny zapaść w przeciągu miesiąca” – podsumowuje Dziubłowski. 

 

Kolejna rozbudowa portfela możliwa będzie po wyjściu z inwestycji w kanadyjskiej spó łce 

telekomunikacyjnej Stream Communications & Media. – „Spodziewamy się   zakończenia 

negocjacji w najbliższych miesiącach, co jednocześnie uwolni pewne środki pod reinwestycje w 

kolejne atrakcyjne projekty, rokujące ponadprzeciętna stopę   zwrotu” – podaje Robert 

Dziubłowski, prezes Top Consulting.  
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Inwestycyjno-doradcza spó łka Top Consult ing SA 

podpisa ła dwie kolejne umowy inwestycyjne. Pierwszą 

z nich jest objęcie kilkunastoprocentowego pakietu 

akcji  Suntech. Jest to notowany na NewConnect 

dostawca rozwi ązań   I T  d l a  t e l e k o m u n i k a c j i  i  

bankowości. Najnowszym nabytkiem TC SA zosta ł 

natomiast portal spo łecznośc iowy  d la  środowiska 

Internetu mobilnego - Mobini, w którym Top Consulting sta ł   się   właścicielem 51% 

akcji. 

 

Warszawski doradca podtrzymuje plany upublicznienia na rynku g łównym, choć nie precyzuje 

terminu. Rozwija za to, jako Autoryzowany Doradca, dzia ł doradczy dla spółek wchodzących na 

NewConnect. „Obecnie jesteśmy Autoryzowanym Doradcą   dla trzech spó łek, z kolejnymi 

dwiema planujemy podpisanie umów jeszcze w tym kwartale” – mówi Zbigniew Powierża, 

wiceprezes Top Consulting. Spółka nie ukrywa, że podpisuje umowy doradcze z podmiotami, w 

których sama planuje zaanagażować się  kapita łowo. Tak by ło między innymi z warszawską 

spółką Suntech, w której Top Consulting (bezpośredni i pośrednio) objął już około 13% akcji.   

„Objęliśmy część emisji w ofercie private placement, w cenie emisyjnej 0,55 zł. Wyjście z 

inwestycji planujemy w przeciągu dwóch, trzech lat. Zakadamy, iż stopa zwrotu z tej inwestycji 

znacznie przekroczy 200%” - dodaje Powierża. – „Z racji na bardzo duży potencja ł wzrostowy 

dla produktów IT z oferty Suntech uważamy, że spółka ma fundamentalne podstawy do bardzo 

szybkiego rozwoju i docelowo – do wejścia na rynek regulowany. Dlatego inwestycję  tę 

traktujemy jako swego rodzaju pre-IPO. Nie wykluczamy również zwiększenia zaangażowania 

kapita łowego w tej spółce w najbliższej przyszłości" – poinformował Robert Dziubłowski, prezes 

Top Consulting. 

 

Mobini (www.mobini.pl) jest pierwszym w Polsce mobilnym serwisem społecznościowym, który 26 

maja br. roku uruchomi ł  wersję   beta. W jednym miejscu zebrano tu wszystkie popularne 

funkcjonalności największych serwisów internetowych i dostosowano je do wersji mobilnej. 

Mobini.pl to centrum wymiany  multimediów, z którego może korzystać każdy – bez logowania, 

bez rejestracji i bez żadnych dodatkowych op łat. Autorzy nazywają  ją dyskiem zewnętrznym 

telefonu. Dostęp do Internetu przez komórki ro śnie kilkadziesiąt procent rocznie, a spo łeczności 

mobilne tworzą się w najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach.  

 

Top Consulting nie ujawnia, ile zainwestowa ł w Mobini SA, obejmując w zamian 51 % akcji. 

Docelowy pu łap zaangażowania ma sięgnąć  kilku milionów złotych. „Mobini planuje pozyskać 

kilkaset tysięcy unikalnych użytkowników do końca tego roku” – dodaje Powierża. Targetem są 

najmłodsi i najaktywniejsi użytkownicy Internetu z grupy wiekowej 14-35 lat, najbardziej pożądani 

przez reklamodawców. W rozwój spółki zaangażowani są managerowie z kilku największych w 

kraju projektów internetowych. 

 

TOP Consulting S.A. rozważa wprowadzenie na NewConnect swojej spółki zależnej – Top 

Consulting Conferences&Trainings SA. W ostatnim czasie pozyskała ona środki europejskie na 

programy e-learnigowe i szkolenia o łącznej wysokości 1,3 mln z ł „W tej chwili pracujemy nad 

rozwojem jej strategii, w związku z czym decyzje w sprawie terminu upublicznienia TCCT na NC 

powinny zapaść w przeciągu miesiąca” – podsumowuje Dziubłowski. 

 

Kolejna rozbudowa portfela możliwa będzie po wyjściu z inwestycji w kanadyjskiej spó łce 

telekomunikacyjnej Stream Communications & Media. – „Spodziewamy się   zakończenia 

negocjacji w najbliższych miesiącach, co jednocześnie uwolni pewne środki pod reinwestycje w 

kolejne atrakcyjne projekty, rokujące ponadprzeciętna stopę   zwrotu” – podaje Robert 

Dziubłowski, prezes Top Consulting.  

 

Top Consulting 
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